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• Riksnatet kommer efter 
nyar att dra igang drygt tio 
nya "forstudier". Nagra 
handlar om eventuella 
samordningsvinster mellan 
Brev och Logistik, nu nar 
bada tillhor Posten Pro-
duktion. 

camla klassiker 
Andra ar gamla klassiker 
som att satsa hardare pa 
ePP och utreda om ett sar-

skilt ekonomibrevsnat vo-
re bra. 

Som vanligt ska ocksa 
terminalstrukturen ses 
over. Kan Qstra Gotaland 
samlas under en hatt? 
Vastsverige vid Landvet-
ter? Malardalsprojektet tas 
upp pa nytt - den har 
gangen dock utan Tomte
boda! I alia fall sa har 
langt! 

Las mer pa sid 3! 

Medlemsmoten 
Klubbarna haller medlemsmoten 

den 25 november 
Pa dagordningen: 

• Bes lu t om budget for ar 2001 
• Bes lu t om medlemsavgift for ar 2001 

• Aktuella rapporter 

Klubb Arsta haller sitt medlemsmdte 
25/11 kl. 13.00 i restaurangen pa Arsta 
Efter motet bjuder klubben pa middag 

Klubb Tomteboda haller sitt medlemsmd
te 25/11 kl. 14.00 i Konser thuset 

Efter motet bjuder klubben pa middag 

Se vidare lokal annonsering om 
anmalan till middagen, mm 

SEKO har hdllit fdrburtdsmdte. Klubb Arstas ordfdrande, f^icke 
TSII, spanarin i framtiden. LSs om fdrbundsmoteti Micke TSIIs 
ledare samt Ake Anevads, ordfdrande pa Tomteboda, artikel 
pk sidan 41. 

Sjuttiosex-
oresrevyn 

Side 

"Otroligt 
proffsigt"! 

Sid 14 

Tomtebodaklubben pa internet: 
http://home.swipnet.se/termmalklubben/ 
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ingen kortare arbetstid 
genom lagstiftning, 
men rast pa natt vack! 
• Det blev varre an befarat nar det 
galler forkortad arbetstid via 
lagstiftning. Inte ens LO/TCO/Saco-
fbrslaget om fem dagar blev av. Kan 
dock inte direkt sorja over just detta, 
for det betydde i praktiken 3 min/dag 
varje ar?! Jag skulle hellre onskat mig 
atminstone 39 timmarsvecka i lagen 
fr.o.m 2002. Det hade i alia fall inne-
burit som jamforelse 12 min/dag. 
Darmed hade ocksa deltidsarbetaren i 
praktiken fatt hogre del av heltid. For 
ordningens skull ska val papekas att 
alia reformer kostar pengar inklusive 
loneutrymme, men nu var det me-
ningen att de fbrbattrade statsfinan-
sema ocksa skulle vara med och fi-
nansiera. Enligt pressmeddelande var 
Vansterpartiet for en kompromiss 
mellan sankt veckoarbetstid och LO-
fbrslag, inklusive overtidstak om 100 
timmar. 

Fdrbundsmotet 
Vi som var med pa forbundsmotet kan 
beratta att ingen av vara motioner fick 
gehor genom beslut, men att for-
bundsstyrelsen skall arbeta for att 
friar o s v inte gloms bort. Nu vet vi 
att regeringen har ett uppdrag att utre
da friar. Vi tog ingen fight om att tva 
semesterdagar skulle aterinforas, 
eftersom LO:s forslag om 5 lediga 
dagar under fem ar verkade antagas 
av regeringen (nu blev det inte sa). 
Nar det gallde att all tidsbegransad 
anstallning efter en viss tid skall over-
ga i tillsvidareanstallning automatiskt, 
lyckades Ake Anevad fran Tomtebo
da fa forbundsmotet att rosta mot for-
bundsstyrelsen, och darmed skall 
SEKO verka for detta i lagstiftningen. 

Ldnerevisionen klar 
Lonerevisionen blev klar till 
oktoberlonen, men det var pa haret. 
Pa vissa hall gick det snabbt att 

fbrhandla medan det blev en hard 
strid pa Sma/C5. Da jag har en del 
inblick i sektionens arbete vill jag 
beromma dem for ett seriost och 
ansvarstagande forhandlingsarbete. 
De verkade ha ett grepp om bade pott 
och personer som arbetsgivaren inte 
klarade. 

Rast pa natten 
Som tidigare utlovat skulle "rast pa 
natt" vack, nu ar det klart! Sektion 
Stora/Klump fick vara torped infor 
justering av arbetsschema. Med logis-
ka argument mot rasten, forsvann 
densamma. Jag forutsatter att detsam-
ma intraffar pa Sma/C5. 

Vill for ordningens skull papeka att 
SEKO ar till for alia inklusive chefer, 
arbetsledare, maskinoperatorer etc. 
Eftersom deras specifika frigor inte 
alltid kan/ska behandlas av den lokala 
sektionen, ar man valkommen att 
vanda sig till mig 781 56 13 eller 
kassor Anders Viksten 781 56 07. 

Med hopp 
om arbetsro 
for a l ia 
medlemmar 
och fokus 
pa "Post-
fest" 2 dec, 
ser Klub-
b e n 
framemot 
att ta tag i 
aterstaende 
frdgor inom 
Arsta. 

Micke Tall 

Micke Tail Sr ordfdrande i Klubb Arsta 
Postterminal 
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Dussintalet nya projekt inom Riksnatet 

Ny Arlandastudie - utan Tomteboda! 
• Ett par artiklar i Facktuellts septem-
bemummerrapporterade fran Riksnatets 
brainstorming i Nynashamn i Septem
ber. Resultatet av denna konferens blev 
ett dussintal "forstudier", som ska dras 
igang efter nyir. Bl.a. foljande kan 
nSmnas: 

• Maximalt utnyttjande och overforing 
av volymer till ePP 
Gemensam bantering av klump/paket 
i hela produktionsprocessen? 
Buntning av brevforsandelser for 
overforing till paket/klumpnatet? 
Terminalstruktur for Malardalen - ny 
terminal pa Arlanda (Hub:en, Utri
kes, Vasteras, Uppsala)? 
Terminalstruktur for "Smaland" 
(Jonkoping, Nassjo, Alvesta, Vaxjo 
och Norrkoping)? 
Separat struktur for ekonomibrev? 
Separat struktur for brevladepost? 
Lokal narvaro (samarbetet mellan 
Posten Produktion och Posten Servi-
ce) 
Terminalstruktur i Vastsverige (= 
Landvetter)? 
Nordenperspektivet 

Forstudier 
^ Det bor betonas att projekten ar forstu

dier. Nigra av dem ska ses mot bak-
grund av att Brevs, Logistiks och Utri
kes nat numera alia tillhor Posten Pro
duktion. 

1^ Det ar gladjande att Tomteboda (for 
tillfallet?) strukits ur Arlandaprojektet. 
Man vill ju gama hoppas att det ar ett 
tecken pa att Riksnatsledningen bestamt 
sig for att /nnfe^terminaler ska ligga 
vid jamvagsknutar och inte vid flygplat-
ser som saknar relevantajamvagsanslut-
ningar! Men eftersom de samtidigt 
startar ett Vastsverigeprojekt dar Land
vetter namns som altemativ ar vi nog 
inte riktigt dar an. 

Realpolitik 
Istallet ligger det kanske realpolitiska 
skal bakom beslutet. Tomteboda har 
startat en forbattringsprocess efter fyra 
fbrlorade ar. Dennyaterminalledningen 

ska ges mqjlighet att etablera sig, vilket 
inte minst ar viktigt om de senare ska 
leda en avmarsch mot Arlanda. Sist men 
inte minst ar motstindet och argumen-
ten fran Tomtebodapersonalen och Tba-
SEKO mot flygplatsetableringen val 
kanda! 

Styrelsen for Klubb Tomteboda kom
mer att traffa Brevndtschefen Bertil 
Nilsson den 22 november, for att bl.a. 
diskutera dessafragor. 

Jan Ahman 

Mailfragan: 

Blir det bonus i ar...? • e 

• Forra irets bonusavtal var ingen hSjdare, men andi frigar folk om det 
blir nigon bonus i i r . Facktuellt mailade frigan vidare till Bertil Nilsson, 
chef for Brevs Riksnat, och PO Brandeker, ordf5rande i SEKO:s koncern-
fack inom Riksnatet. 

Frigorna 16d: 
1. Finns det nagot beslut/avtal om bonus inom Brevs Riksnat &r 2000? 
2. Kommer det nagot beslut/avtal? 
3. Vill du (som chef/som facklig ordfdrande) ha ett bonussystem inom Riksnd-
tet och hur vill du i sa fall utforma det? 

Bertil Nilsson: 
1. Nej, dessvarre har vi inte det. 
2. Nej vi kommer inte att ha nigot bo
nussystem for i ir, eftersom det vi hade 
under forra iret inte var bra. Nar vi 
sedan bOrjade diskutera ett ev nytt sys
tem fick vi veta att alia bonussytem 
framQver kommer att baseras pi den nya 
filosofm for VardeBaserad Styming. 
(Det stir lite om detta i senaste numret 
av Nyhetsposten) 
3. Ja, jag vill 
ha ett bonus-
system for all 
p e r s o n a l 
inom Brev-
nitet. Jag 
utgir frin att 
det skall ut-
formas uti-
frin de prin-
ciper som nu 
hiller pi att 
faststallas for 
det vi kallar 
Varde Base-
rad Styming. 

Dessutom bQr det naturligtvis genom-
fbras i nara samarbete med vira fackliga 

organisationer. 

PO Brandeker: 
1. Nej, Posten hade tidigare ett fSrslag 
som inte var bra. 
2. Lovar att ata upp min osynliga hatt -
om det blir ett avtal detta millenieir. 
3. Postens 
omorgani-
sation ar 
bara glas-
klar f6r 
Grabe; vill 
helh-e av-
vaktaan att 
fi fram en 
produkt 
som varken 
ar genom-
tankt, hill-
eller forsvarbar. Anser det inte uteslutet 
att vira chefer kan blicka lite langre 
fram i tiden och vigar sig pi ett modigt 
avtal! 

Jan Ahman 

Nej! 
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SEKO.s forbundsmote \ 

Forbundsmotet: 

SEKO:s egen melodifestival? 
• SEKO hade forbundsmote den 25 
till och med 27 September 2000. Jag 
var utsedd att vara med som represen-
tant for klubb Tomteboda. Under 
mina 24 ar av fackligt arbete har jag 
aldrig var it pa nagot forbundsmote. 
Daremot tranade jag for att vara pa 
kongress, som det kallades da 1985, 
nar jag gick ett ar pa LO:s fackliga 
utbildning pa Akers Runo folkhogs-
kola. Min forsta erfarenhet av storre 
moten var pa SSU:s distriktsarsmote 
i Sundsvall 1974. Jag var sexton ar 
och gick for forsta gangen upp i en 
talarstol. Nar jag stod dar och sag ut 
over 200 manniskor kande jag mig 
valdigt nervos och liten. 

Fast i talarstolen 
Ett tvillingpar (Ubbe och Tobbe fran 
Timra) sag min nervositet och borjade 
gora grimaser at mig. Jag sa det jag 
skulle saga och tankte ga ner till min 
plats. Det gick inte, for mina fmgrar 
hade stelnat av nervositet sa de satt 
fast i talarstolen! En av mina mer 
erfama SSU kollegor fran Ange som 
var tva ar aldre an mig uppfattade 
situationen. Han gick snabbt upp och 
sa nagot roligt medans han rock loss 
mig utan att det marktes allt for 

mycket. Tack for det Kent Bergkvist. 
Utan dig hade jag nog suttit fast annu. 

Melodifestival 
Sa nu var det i alia fall dags for min 
forsta kongress eller forbundsmote 
som det numera kallas. Jag gick in 
och fick min vaska med handlingar 
och letade upp min plats. Jag satt med 
mina postkollegor i hogra delen av 
salen. Forbundsordforanden Sven-
Olov Arbestal oppnade motet och sa 
blev det ett bildspel under en halv 
timme. Det paminde om bildspelet 
som var pa melodifestivalen. Bilder 
av manniskor fran hela vart land och 
vara grannar ackompanjerat av nagon 
form av same-indiansk musik. Kanske 
forbundsmotet ar SEKO:s melodifes
tival, dar de som pratar bast fbr sina 
motioner far dem pa nagon av de 
forsta platsema pa forbundsstyrelsens 
agenda. Jag sager inte att det var da-
ligt utan det var snarare ett bra bild
spel som inledde forbundsmotet, men 
det kandes onekligen plankat fran 
melodifestivalen. Da satt jag alltsa pk 
min plats och funderade pa vad ar nu 
min uppgift har. 

Vi hade inte tagit oss tid att bestamma 

i styrelsen vad min uppgift pa for
bundsmotet skulle vara. Alia i styrel
sen vet ju att det ar forbundets hogsta 
beslutande instans. Daremot tror jag 
att det ar svart att forestalla sig hur 
det ar att sitta dar. Det vi hade pratat 
om var vara motioner vi hade skickat 
in. En motion om integrationsfi-agor 
och en motion om fast anstallning 
efter ett ars vikariat istallet for tre ajs^ 
vikariat de senaste fem aren som a ] 
arnu. 

Gamla bekanta 
Jag tankte att det far bli min hui'̂ T*) 
duppgift att forsoka driva igenom 
vara motioner och fcirutom det se 
forbundsmotet som en chans att be
kanta mig med ovriga fortroendevalda 
i var avdelning som ar nybildad. 
Dessutom sa traffade jag manniskor 
jag arbetat fackligt med tidigare i 
Borlange, Ostersund och Sundsvall. 
Att traffa gamla bekanta ar roligt, 
men att borja inse hur gammal jag 
egentligen ar, kanske inte ar lika upp-
lyftande. Trostar mig med att vi lever 
i en alldeles for ungdomsfixerad kul-
tur och mitt hopp stalls till att visdom 
och darmed ocksa en hogre levnads*V^ 
der ater kommer att fa sitt ratta vard^. 
Ungdom i all ara, men utan den vis
dom som fbrs vidare fran en aldre 
generation ar det risk att ungdomari^ 
gar vilse pa livets irrvagar. Laste J 
aven IT-konsultema borjar ga med i 
facket nu, nar branschen ar i kris. 

iUlangfaidspian 
Motionen om integrationsfragor kom 
fbrst av de tva. Dar hade forbundssty-
relsen tillstyrkt att det skulle skapas 
en mangfaldsplan for hela forbundet. 
Jag var upp i talarstolen och yrkade 
att alia att-satser i var motion skulle 
tillstyrkas. Forbundsstyrelsens fore-
dragande vadjade till forbundsmotet 
att vi skulle besluta enligt deras for
slag och infbra en mingfaldsplan utan 
att styra upp den med for mycket 

Fortundsmdtespresidiet. I mitten BJame Isacsson, SEKO Stocktiolms ordfdrande. 
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detaljer. Da gick jag upp och drog 
tillbaks mitt forslag och sa att vi far 
utvardera arbetet pa nasta forbund
smote. Detta tyckte alia var bra och 
jag fick till min forvaning applader 
for det. Alia sa sedan till mig att det 
var bra taktik att lata forbundsstyrel
sens forslag ga igenom nar de hade 
tillstyrkt mangfaldsplanen. Jag har 
alltid ansett att taktik ar min svagaste 
sida, sa jag blev mycket forvanad. Har 
kanske lart mig vara taktisk under 
aren utan att riktigt forsta det. 

Vikariatsanstalida 
^ Kanske hade jag nytta av taktiken nar vdr 
I V nasta motion kom upp. FOrbundsstyrelsen 

yrkade avslag p i den med motivering att 
vi bara motionerade om vikariatsanstalida 
och att det finns minga andra anstall-

^ ningsformer som ar tillfailiga. Mitt 
tillaggs-yrkande blev d i att v i ska verka 
for fast anstalbiing efter ett irs anstallning 
vilken form av tillfallig anstalhiing det an 
ar. Stort tack t i l l Ewa Edstrom, Utdehiing, 
fbr hjalp med formulering. Denna skriv-
ning gick igenom efter votering och rSst-
ning med klar majoritet. 

Positivt 
Forbundsmotet var en positiv upplevelse 
for mig. 
D e m o -
krati tar 
tid och vi 
lyckades 
f i for-

^ bundsmo-
tet att ga 
p i v i r 
linje nar 

^ det galler 
vira t v i 
motioner. 
V i miste 
s k a p a 
mer de-
batt och 
uppmana vira medlemmar att skriva fler 
motioner t i l l nista forbundsmSte om tre 
i r . Det gir att piverka iven om det tar tid! 

Ake Anevad 

Ake Anevad ar ordforande i Klubb Tomtebo
da. 
Forutom Ake Anevad och Micke Tall deltog 

Inger Donsenius och Anders Viksten fran 
Arsta- och Tba-klubbarna vidforbundsmotet. i 

Postens niomanadersrapport 

730 miljoner i vinst -
framtiden en rysare 
Den mest Idnsamma delen i f dretaget saljs 
• Nettoomsattningen for Postkoncemen 
uppgick t i l l 17,9 miljarder for irets 
forsta nio minader. Det ar en hojning 
med ca 600 miljoner jimfort med samma 
period foregiende i r . 

Vinsten okade med 500 miljoner och 
uppgick t i l l 730 miljoner (230 miljoner 
foregiende i r ) . 

Postgirot gar bra 
Det ar fr.a. Postgirot och Utrikes som 
har fbrbattrat sina resultat.. Postgirot, 
som har gjort ett mycket bra resultat 
hittills i i r , landar s i hir lingt p i 513 
miljoner (180). Aven Utrikes gir bra 
med 122 miljoner i vinst (7). Logistik 
narmar sig 0-resultat, men ligger fortfa
rande p i minus 24 miljoner i i r (-113). 
Forsaljning har ocksi forbattrat sitt 
resultat, frin minus 661 miljoner t i l l 
minus 295, men det beror itminstone t i l l 
en del p i att kostnader for kopa ut perso
nal forts Over ti l l Gemensamma enheter. 

Orovackande 
Postgirots okade vinst beror fr.a. p i 
minskat anvindande av konsulter, men 
ocksi ett fbrdelaktigare rantenetto. Utri
kes skorda nu fruktema av det nya 
REIMS-avtalet, som ger hogre termina-

lavgifter. 
730 miljoner i vinst kan lita betryggan-

de, men i sjalva verket s i i r resultatet 
orovackande. Den lOnsammaste delen i 
fbretaget, Postgirot, ar p i v ig att saljas. 
Logistik, som ska bli det andra benet i 
den nya organisationen, har fortfarande 
inte lyckats komma p i plus. Tanken var 
att avveckla Ffirsaljning frin april nista 
i r . Nu blir det inte riktigt si, och effek-
ten av de senaste besluten i denna friga 
ar omOjliga fbr en utomstiende att be-
dbma. 

Fortfarande vinst 
Brev gir fortfarande med vinst, 763 
miljoner, men frigan i r om den racker 
ti l l fbr att bara upp fbretaget, nar Postgi
rot ar silt. Brevs vinst sjunker och sam
tidigt bkar fbrlustema i det som kallas 
for "Gemensamma enheter". En rimlig 
bedbmning i r att Brevs personalkostna-
der kommer att oka som ett resultat av 
hbgkonjunkturen, samtidigt som effek-
teraa av planerade besparingsprojekt 
som Basta Metod ifrigasitts. 
Kort sagt s i i r de ekonomiska utsikter-

na fbr Posten infbr 2001 en rysare! 

Jan Ahman 

MSEK Nettoomsattning RbrelseresuJtat 

jan-sep 2000 jan-sep 1999 jan-sep 2000 jan-sep 1999 

Brev 10.961 10.706 763 846 

Logistil< 2.767 2.549 -24 -113 

Utrikes 1.609 1.715 122 7 

PostNet 50 50 -41 -20 

Forsaljning 2.341 2.758 -295 -661 

Postgimt 2.925 2.720 513 30 

Gemen
samma 
enheter 

524 266 -263 -21 
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Sjuttiosexoresrevyn, eller hur fem 
silade mygg ar fler an fyra svalda 
kameler 
Varfor kostar det 76 ore att sortera ett brev pa Tomteboda? 

• Facktuellts envetet grSvande re-
portrar bestMmde sig for att en g ing 
for alia reda ut fr igan om Tomtebo
das sjuttiosexdresmysterium. Darfor 
bestamde v i mote med Serbaz Shali, 
pi formiddagen den andra november 
for att gi igenom siffrorna en g ing 
t i l l . 

Hur kan det komma sig att det kostar 76 
Ore att sortera ett brev hir i huset nir det 
kostar 63 ore i GQteborg, 53 ore i Malm5 
och 70 ore pi Arsta? Ar det riktigt eller ir 
det nigon som har riknat fel i flera ir? 
Pipekas b6r att i Arstas kostnader ingir 
hyran fbrKlaraterminalen innevarande ir. 
Nasta ir slipper de den belastningen, 
vilket medfbr att kostnadema kommer att 
minska med cirka 9 ore per brev. Betalar 
vi for stora lokalytor som inte anvinds? 
Har v i ovanligt hoga transportkostaader? 
Har vi hOgre lonelage? Ar ankommande 
utrikes en forklaring? Beror det pi att v i 
tappat volymer? G6r husets konstruktion 
att vi blir dyrare? V i vet j u att vi sorterar 
fler brev per timme an de budgeterade 
515! Frigoma ar minga, finns det nigra 
svar? 

Arsplan 2000 
V i borjar med en redogOrelse av irsplan 
(=budget) 2000 for de fyra terminalema. 
(Se tabell Idngst ner pa sidan!) 

Malmo inom budget 
Hur blev det verkliga utfallet ackumulerat 
frin januari t i l l och med September? 
Trots att MalmO har kvalitetssikrat ned-
laggningen av Hassleholmsterminalen 
lyckas de hilla sig inom budget och lan
dar p i 53 Qre. Troligtvis ar trenden nedit-
giende fortsattningsvis. Som ni ser har de 
haft hogre transportkostnader an Ovriga, 
men befydligt lagre personalkostnader. 
Goteborg ligger 3 ore Over budget och 
hamnar p i 63 Ore. P i Arsta har kostnaden 
varit 70 Ore, eftersom hyran fOr Klara 
fortfarande miste medraknas. Tomteboda 
ligger hittills p i 73 Ore, men kommer att 
sluta 2 Ore over budget vid irets utging. 
Detta beroende p i Okade personalkostna
der i fbrhillande ti l l minskade volymer i 
och med att ankommande utrikes smi/c5 
flyttades ti l l Arlanda frin fbrsta oktober. 
Inom parantes redovisas irets korrekta 
siffror fram til l och med September. 

FOr Tomteboda kan vi specificera men 
fOr Ovriga terminaler har vi bara totalkost-
naden. Vidare ar siffrorna fbr Tomtebodas 
del baserade p i utgingen av december 
2000. I tabellen finns nigra smirre <C- ^ 
rundningsfel p i nigot halvt Ore i t ena 
eller andra hillet. 

Hoga lokalicostnader 
FOr v i r del kan konstateras att en delt-^^ 
fbrklaringen ti l l 76 Ore beror p i att vira 
lokalkostnader kommer uppgi t i l l 13 Ore 
per fbrsindelse i i r , jamfbrt med de andra 
terminalema som landar p i 6 Ore. En 
skilhiad p i 7 Ore fbr varje sorterat brev. 
Det mesta av fbrklaringen ligger dock i att 
vira personalkostnader ligger p i en annan 
n iv i an terminalema i jamfOrelsen. Vad 
beror det pi? Har vi hOgre lOn an andra? 
Ja, nigot hOgre an de i MalmO, men inte 
jamfbrt med GOteborg och Arsta. Har vi 
mer svirbehandlad post? Ja, ankommande 
utrikes i r mer personalintensiv, men inte 
1 den utstrackning att det ger hela fbrkla
ringen. Beror det p i att vi tappat volymer? 
Ja, t i l l viss del. V i har fOrlorat stOrre vo^*v 
mer i n det timuttag som fbljt med i . . . 
Arlanda. Beror det p i att andra terminaler 
vaxt, medan vi minskat? Ja, delvis. Det ar 
lattare att hilla kostnadema nere i en 
terminal som f i r t i l l sig stbrre volyn)>'^ 
men aven utan volymtappet skulle vi hau 
hOgre personalkostnader. Vad beror det 
pi? Ja, sag det. ^ 

dvertiden 
Har vi mycket hOga Overtidskostnader? 
Ja, fram til l augusti, men nu gir det i t ratt 
h i l l . Totalt i i r kommer Tomtebodatermi-
nalen att ha haft strax Over 18 irsarbets-
krafter i Overtidsuttag, vilketmotsvarar36 
000 timmar och 9 miljoner kronor. Det 
betyder 4.3 % av den totala irsbudgeten. 

Enligt Serbaz ar det normalt att ligga pi 
2 procent, vilket skulle innebara nigons-
tans mellan 
18 000 - 18 500 timmar per i r och cirka 
4.5 miljoner kronor. Arets Overtid ger ett 

ARSPLAN 2000 Malmo Goteborg Arsta Tomteboda 

Sorterade enheter per 
timme 

805 578 579 515 

Personalkostnader/ore 
per brev 

27 37 37 44 (46^) 

Lokalkostnader 6 6 7̂  11 (13) 

Transportkostnader 11 8 7 8(7) 

Ovriga sakkostnader 4 4 4 6(5) 

Avskrivningar 5 5 5 5(5) 

Totalt per brev 53 (53) 60 (63) 60 (70') 74 (76) 

1) = Alia siffror inom parentes utfall ar 2000, tom September. 
2) = Exklusive Klara 
3) = Inklusive Klara 
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utfall pk 2.25 Ore per brev. Det Sr en liten 
forklaring, men minga bSckar smi. 
En reflektion fr in artikelforfattama ar att 

det finns 365 dagar per i r . Av dessa i r 52 
lOrdagar och 52 fredagar, d i det inte 
horde behOvas Overtid. D i i r v i nere i 261 
dagar. Sedan fmns det ungefar 4 postfria 
dygn, som julafton mm. D i i r vi nere i 
256 produktionsdygn per i r . Det betyder 
att terminalen har slukat 36 000/256 = 
141 Overtidstimmar i genomsnitt per 
produktionsdygn. Var tar dessa vigen? 
Sedan fmns j u sOndagama dar det inte 
heller horde behOva utgi overtid. H i r 
finns pengar att himta som kan anvindas 
for battre indamil. 

Budget ar 2001 
Hur ser budgetfOrslaget ut infor i r 2001? 
Terminalledningen har lagt ett forslag dar 
totalkostnaden per sorterad forsandelse 
sinks t i l l 69.5 Ore fOr Tomtebodas r ik-
ning. Kalkylen bygger p i att vi behiller 
samma volymer som i dagsliget. Sedan 
har ledningen ombetts titta p i konsekven-
sema av att g i ned t i l l 68 respektive 65 
Ore i fOljande steg. Hur ser forslaget ut i 
detalj? 

Tomteboda 
2001 

Personalkostnader 42 

Lokalkostnader 10 

Transportkostnader 7,5 

Ovriga sakkostnader 5 

Avskrivningar 5 

Totala kostnader 69,5 

K-huset hyrs ut 
Lokalkostnadema minskar med 3 Ore p i 
grund av att kontorshuset hyrs ut och att 
Grabe flyttar in p i plan 5. Sedan tittar 
man p i om det inte g i r att hyra ut andra 
ytor, som delar av garaget t i l l exempel. 
Vidare firms tankar om att man vil l fOr-
handla fram differentierade hyror for 
olika ytor. Vad det leder t i l l vet ingen 
idag. Milsittnmgen i r dock klar, att f i 
ned lokalkostnadema for produktionsytan 
t i l l 7-8 Ore som ligger i n i v i med vad 
andra terminaler betalar. 
Transportkostnadema skall Oka med 0.5 

Ore p i grund av att posten skall himtas in 
tidigare och obehandlad frin kontoren. 1 
fOrsta hand fr in Kista, Sollentuna, Brom-
ma och Vallingby, sedan fr in ytterligare 

nigra kontor under senare delen av nista 
budgetir. 

Personalkostnader 
Personalkostaaderaa skall ned ti l l 42 Ore. 
Hur skall det gi till? Varje Ore motsvarar 
ungefdr 4 miljoner i budgeten. Det bety
der att kostnadema bOr minska med 16 
miljoner? Ja, men egentligen horde vi ned 
med 21 miljoner, vilket skulle motsvara 
70 irsarbetskrafter i runda tal. 
Nasta ir raknar vi hem de personer som 

gir i pension i ir. Det handlar om 10 
irsarbetskrafter. 

Sedan skall vi ta hem 10 Aa pi minskat 
Overtidsuttag. Aterstir gOr 50 Aa. Vad 
hinder med dem di? Det finns lite olika 
id^er. Ledningen arbetar pi att fi in mer 
arbetsuppgifter t i l l terminalen. Det behovs 
en ny storkund. Fir vi stOrre volymer 
lOser det mycket. En annan tanke ir att 
undersOka mojligheten att fi tillitelse att 
erbjuda personal Over 60 ir en pen-
sionslOsning, nista ir har ett sextiotal 
personer uppnitt den ildem. Ytterligare 
en pusselbit ir att ita oss jobb vid Huben 
pi Arlanda. 

Fortfarande dyrast 
Det fmns vil skal att anta att Riksnatsled
ningen aven kommer stalla krav pi andra 
terminaler att sy in kostymen med ett par 
Ore? Detartroligt,ja. 
Det innebar att Tomteboda aven efter 

nasta irs besparingar kommer att vara 
minst 10 ore dyrare per sorterat brev 
an ovriga terminaler. 
Varfor? Man kan tanka sig olika svar pi 

den fi-igan: 

1. All t ar en enda stor felrakning. Det kan 
vara si, men vi tror inte det. Det finns en 
vandringssigen pi Tomteboda som gir ut 
pi att den tidigare arkerivalen Klara alltid 
putsade sina siffror si att det sig battre ut 
an det var. Tank om det ar tvartom.... 

2. Det finns rimliga forklaringar t i l l att 
Tomteboda ska vara avsevart dyrare an 
alia andra terminaler. S i kan det vara, 
men di miste de orsakema tas fram och 
belaggas. 

3. Trots att alia vil l gOra och gOr ett bra 
jobb och sorterar fler forsandelser per 
timme an de 515 s i fmns det ett antal 
stOrte och/eller mindre svarta h i l i huset... 

Inget sakert svar 
Varken vi eller nigon annan kan idag ge 

ett entydigt svar p i vilket altemativ som 
ar det ratta. En av de fOrsta uppgiftema 
for den produktionsplaneringsgrupp (un
der ledning av Ann Thyr6n) som startar 
sitt arbete den 13 november blir att fOrsO-
ka ringa in ett svar p i denna friga. 
Sedan kan man ju t i l l sist undra Over om 

detta ar ett problem att Odsla tid och pap-
per p i i en facklig tidning. 

Facklig f raga? 
Det ar inte sarskilt kul att arbeta p i en 
terminal som har ett rykte om sig att vara 
dyrast. Pistiendet miste dirfOr bemOtas 
och/eller itgirdas. 
Det fmns inte heller nigon garanti for att 

ett effektivare Tomteboda innebir radd-
ningen frin Arlanda. Men rimligen bOr 
det i alia fall nigot stirka oddsen fOr att v i 
f i r staima kvar? 

Och oavsett vad facket gOr s i finns det 
andra som riknar p i det hir och vidtar 
itgirder. Det finns f.O. ocksi de som inte 
raknar, eller riknar sarskilt bra, men andi 
fbreslir itgirder. Det har vi sett litet for 
mycket av. FOr att undvika att det silas 
mygg och sviljs kameler s i bOr vi nog 
skaffa oss en egen uppfattning i frigan. 

Inte heller vi bar lyckats med att be-
svara den friga som vi inledde artikein 
med. Vi har kommit en bit p i vag och 
vi hoppas att kunna lOsa gitan i kom-
mande nummer! 

Inge Sved/Jan Ahman 

Inge Sved ar vice ordfdrande och Jan 
Ahman ar sekreterare iKlubb Tomteboda. 
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Arlanda utrikes 

Nu sorterar utrikes 
sina smabrev 
• Utrikes har nu, som bekant, tagit Over 
hela sorteringen av ankommande utrikes 
smibrev. 
Produktionen fimgerar bra ute pd Arlan

da. Ett sista test infbr Overtagande av 
maskinen frin Siemens genomfbrdes med 
lyckat resultat den 23 oktober. Nu Sterst&r 
ett sluttest (som avgOr sista delbetahiing) 
i januari. Maskinen ar mycket driftsaker 
med fS stopp. Kodningsandelen fbr an
kommande utrikes ("importen" enligt 
Utrikes sprakbruk) ligger nu p i 62,5 
procent varav 29 procent OCR-kodas och 
resterande 33 procent videokodas. 

Awecklingspengar 
Daremot sorteras an sk lange en relativt 
liten andel av exporten i maskin. Anled-
ningen ar att man hittills koncentrerat sig 
pk importen. Arlanda utrikes har en ny 
kompaktare modell av ALO (frin Ran
ter); den har man hittills haft en del prob
lem med. 

Exportvolymema frin sbdra Sverige, 
som hittills gitt via Mahnb, tas upp t i l l 
Arlanda under vSren nasta i r (Nassjb 
15/1, Alvesta 1/3 samt Mahnb 1/6). 

I inledningsskedet har det varit en del 
statistikproblem pk importvolymema, 
p.g.a. oklarheter kring matpunktema. 

Termmalledningen pk Tomteboda har i 
samrld med Riksnatet tagit fram en bega-

ran om awecklingspengar t i l l Tba, p.g.a 
att fSrre fbljt med t i l l Arlanda an vad som 
motsvaras av volymtappet. "Fbrhandling-
ar" mellan Postens Riksnat och Internatio
nal Mail sker nasta fredag (3/11). 

Projektet avslutat 
Projektet ar nu i praktiken avslutat och 
darmed ocksi mina rapporter om det. De 
problem som aterstir kommer att Ibsas 
inom Utrikes (och Postens Riksnats) 
ordinarie organisation. Styrgruppen fbr 
projektet hiller ett sista mOte i november 
och tar stallning ti l l den avslutsrapport 
som tas fram av projektledaren BjOm 
Thunqvist. 
Det gOrs ofta kalkyler fijr att berattiga ett 

eller annat projekt. Men hur gir det se
dan? Den frigan f i r man sillan nigot svar 
p i . Jag har tidigare berOmt det sitt som 
det har projektet har genomfbrts p i . Bl.a. 
darfbr att man ocksi har kontroll p i vad 
sjalva projektarbetet i sig har kostat. Det 
kommer att ingi i den efterkalkyl (inklusi
ve effekter inom Brevs Riksnat) som 
kommer att upprattas. Ocksi det ar ett 
ovanligt ord inom Stockholmsterminaler-
na och Tomteboda; det bOr infOras i v i r 
vokabular. T.ex. i genomfbrandefasen av 
inflbdesprojektet. 

Jan Ahman 

Tomteboda-
nytt 
Inflodesprojektet 
Tba har fStt klartecken fr^n Pos
tens Riksnat till de investeringar 
som krSvs for att flytta om maski-
nerna, mm, i huset. Tyvarr fSr vi 
bara g6ra etapp 1, som innebar . 
koncentration av verksamheten till 
sOdra delen av plan 3. LTP mellan 
postoppning och maskinerna och 
handsorteringen kommer forst i en 
ev. andra etapp. SEKO har gjort ' 
en kritisk kommentar till beslutet: 

"Vi accepterar det reviderade 
forslaget med fOljande krav/kritlska 
anmdrkningar: 

1. SEKO Sr starkt kritiska till att 
LTP (inklusive l^dlager) till GSM, 
FSM samt manuella sorteringen 
strukits ur etapp 1 oct) senarelagts 
till en osaker etapp 2. Vi anser att 
denna investering dels skulle ha 
inneburit en ytterligare effektivise-
ring, dels tagit bort merparten av 
alia de manuella lidlyft som fOre-
kommer idag. 

2. Det Sr ett krav frSn vSr sida att 
det bullerskydd mellan maskinema 
och den manuella sorteringen 
som diskuterats en langre tid, ska 
genomforas senast i samband 
med etapp 1. 

3. Koncentrationen tillsOdra delen 
av plan 3 staller nya krav pa per-
sonalutrymmen i anslutning till 
produktionen. 

4. Vi vill ocks^ peka pA behovet 
av att hitta en acceptabel losning 
pii tomgodshantenngen, som vi 
tror kan bli ett problem nSr all post 
ska tas in p5 samma stalle samti
digt som lediga ytor s§ gott som 
fOrsvinner i samband med ompla-
ceringen a v maskinema." 

Per Brolin har utsetts till projektle-
dareforgenomforandeav etapp 1. : 
Omflyttningarna beraknas starta i 
mars 2001 och vara avslutade 1 
mitten av maj. /JA 

• Projekt Insamlingsstruktur i 
Stocktiolm bar borjat rora pa sig. 
Projektet ska utreda en ev. omdi-
rigering av uppsamlingsvolymer 
(t.ex. om delar av innerstaden kan 
styras om). 

Ake Andersson fran Arsta och 
Christer Behnke fran Tba ingar I 
projektet, som leds av en "opar-
tisk" ordforande, Bjorn Otsson. 
Han ar terminalchef i Sundsvall. 

Projektets resultat paverkar 
beslutet om ev. investering i och 
piacering av ytterligare en brev» 

resningsanlaggning till Stock* 
holm,;;; ;;;;;;SS;;;:M^̂ ^̂ ^ 

HUBien pa Arlanda 
• Tba har fatt en fdrfragan fran 
Rikstransporter om att skota om| 
lastningen vid Arlanda-hubberi 
fran nyar. Man raknar med 6 
personer/natt. Anders Rydman 
ansvarar for kontakterna med. 
Rikstransporter. 

/JA 
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Tomteboda 

Restaurangen fornyas 
• Det ar fortfarande ett evigt tjatande om 
man vi l l ha nigon fbrandring har i Termi
nalen oavsett vad det galler. Det ar lika-
dant vad som galler fSrandringar / fbrbat-
tringar i v i r personakestaurang. Det har 
trots detta blivit en del gjort, men det i r 
bara en liten sak i taget. Men p i sista 
tiden har det blivit lite mer synbara for-
andringar. Det har nog en viss piverkan 
att storbossen Lennart Grabe tinker flytta 
hit. 

Ny kock 
Det som har blivit t i l l det battre har sakert 
de som gir regelbundet p i restaurangen 

^ kanske mirkt, men fbr er andra s i kan 
man rapportera att det har byggts om lite 
grann, en ny salladsbuffedisk med kyla 
har installerats, den kom frin Klaratermi-
nalens restaurang. ( den enes osv). 

En extra matkantin for att hil la maten 
varm har anskaffats, det ar bra om det 
skall serveras ex. artsoppa, d i den ena kan 
innehilla en vegetarisk variant och den 
andra kan innehilla fliskvarianten, s i att 
man kan f i det som man vil l ha. 

Det fmns andra detaljer som kanske inte 

syns s i mycket, men virmeugnar och 
diskutrustning har forbattrats. 
Det som kanske andi marks mest sen en 

tid, ar v i r nya kock, som gor riktigt god 
mat. 

Nya f arger 
De senaste dagama s i har vi f i t t fastighet-
sagaren att griva i de fula blomlidoma p i 
uteplatsen och dessutom planterat lite 
nytt, som forhoppningsvis kan bli snyggt, 
men det tar kanske nigot i r innan dess. 

V i har fi t t en arkitekt att skissa p i nya 
firger, textilier och ny belysning i restau
rangen, aven en del andra samt fler vaxter 
fmns med i forslaget. 

Under forutsattning att kostnaden mte 
blir orimlig s i kanske vi kan f i se en 
trevligare personabnatsal inom en inte aUt 
fbr l ing tid. 

Det var allt fbr den har gingen 

Anders Bergstrdm 

Anders Bergstrdm dr SEKO.s representant i 
matradet pa Tomteboda. Kontakta honom om 
du har synpunkter pa restaurangen! 

VlP-resultatet tredje kvartalet 
R I K S N A T E T T O M T E B O D A / A R S T A 

Terminal 00:1! 00:111 Enhet 00:11 00:111 

Riksnatet TOT 54 54 Tba-Terminalkontor 64 69 

Maimb 59 59 Tba-F 56 56 

VasterHs 58 59 Tba-Stora 50 52 

Goteborg 57 57 Tba-Sma 47 48 

Alvesta 56 57 Tba-Underhall 45 46 

Norrkoping 55 56 Arsta-F-post 38 37 

Umea 55 55 Arsta-Sma 47 46 

Sundsvall 55 55 Arsta-Stora 42 41 

Nassjb 53 55 Biltransporten 67 69 

Tomteboda 50 51 Vardet 46 44 

Karlstad 47 49 Arsta Underbill 45 51 

Uppsala 49 48 Arsta Affarsstbd 69 70 

Arsta 4 5 45 Arsta Prod.stbd 70 65 

Tomteboda-
nytt 
Fdrbattring 2000 
• En forsta analys av "grona prick-
ama" har gjorts. Bl.a. finns det 
m^nga klagomSI pa brevresning-
sanlaggningen. Radikala grepp 
for att gOra nSgot St trumman 
undersOks. 

• Projektet har f6reslagit att en 
produktionsplaneringsgrupp till-
satts i huset. 

• Forslagsverksamheten har dra-
gits ig§ng. 120 fOrslag till forbat-
tringar har hittills inkommit. 

• Projektet har besokt TimeCare. 
TimeCare innebar - mycket fo-
renklat - att personalen i ett eller 
flera lag ISgger in sina onskemSI 
om schema for en viss tid. Dessa 
Onskem§l stams av motOnskad 
bemanning och darefter gOrs de 
justeringar som beh6vs. Syste-
met innehSller en flexram med 
mellan 10 - 500 timmar (i de fore-
tag som idag anvander syste-
met). Jag kan alltsS antingen ha 
ett overskott i timmar, som jag 
kan ta ut vid senare tidpunkt, 
eller ett underskott, som jag mas
te arbeta igen. 

Projektet Sterkommer med 
forslag. 

••• 
Kvaliteten 
Hostens intern revision resultera-
de i 10 avvikelser och 3 forbat-
tringsforslag. 

Den allvarligaste kritiken gallde 
slarv med dokumenthanteringen i 
terminalen, att vi Inte vager in 
alia grm-pallar samt att leverans-
kontrollen pa plan 3 ar bristfallig. 

Som fdrbattringsforsiag namns 
att utvardering av genomfdrda 
utbildningar bor gdras pa ett sys-
tematiskt satt, 

/JA 
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Arbetsmiljon pa Tomteboda 

Bullerdampning och riskanalys 
• Ett antal olika projekt, bide stora 
och smi, har dragit iging p i Tomte
boda. Forhoppningsvis innebar det att 
det kommer att hSnda nigot positivt 
for personalen h&r. 

Fdrbattring 2000 
Detta skall inte sammanblandas med det 
lay-out-projekt som hSll p i i viras, iven 
om det ena kommer att piverka det andra. 

FQrbattring 2000 skall titta p i hur vi 
skulle kunna f i en organisation som ar 
effektivare men ocksi ger en stOrre trivsel 
p i arbetet. Det liter kanske som om dom 
t v i sakema i r ofbrenliga, itminstone om 
man tittar p i hur effektiviseringar brukar 
g i t i l l . Dvs: enligt osthyvelsprincipen. 
Man tar bort ett antal minniskor ur en 
organisation och s i ser man om dom 
andra Overlevde. 

Det har projektet fOrsOker att gOra tvirt-
om: organisera nerifrin s i att personalen 
kan klara jobbet, s i f i r vi se vilken "over
head" som dom kan behOva. 

Det man kan siga om projektet s i h i r 
lingt i r att det kommer att handla mycket 
om att arbeta i grupp och att utbilda och 
iter utbilda. Det kanske i r s i att utbild-
ningama aldrig skall ta slut, utan stindigt 
fortgi. 

Projektet kommer i december att ligga 
ett antal fbrslag som sedan skall g i p i 
remiss t i l l samtlig personal och dl l led
ningen for att s i sminingom kanske bli 
verklighet nigon ging under nista i r . 

Lay-out och in och utf lode 
Det hir projektet pigick nistan hela viren 
och har tittat p i hur maskinema bOr place-
ras, hur manuella sorteringen bOr place-
ras, hur inflOdet skall vara och hur utflO-
det skall vara. Man ritade minga olika 
losningar fOr att flOdet skulle bli s i effek-
tivt som mOjligt. Man tittade p i hur Arsta 
i r konstmerad flodesmissigt och forsOkte 
gOra anpassningartill Tomteboda. Person-
ligen tycker jag att projektet lyckades med 
den effektivisering som var meningen. 

Nu har man Overgitt t i l l en 
Sa ser de ut, dilitationsfogama, nar de Sr iitgSrdade! genomfOrandefas och d i val-

de riksnatsledningen att dela 
upp det i olika etapper, varav 
den forsta etappen handlar om 
att flytta maskinema och ma
nuella sorteringen. Man kan 
fundera Over varfor man gOr 
denna etappindelning, men 
jag tror att det ar ett eventuellt 
Arlanda-projekt som spOkar. 
Hur som heist s i ar det ett 
antal miljoner som skall t i l l 
och som jag anser miste sattas 
ti l l for att Tomteboda skall bli 
effektivt. 

Energisparande 
Man har tittat p i om det gir 
att spara energi p i Tba genom 
att ex. effektivisera belysning-
en. En konsult har varit med 
och tagit fram siffrorna och 
det kan konstateras att det gir 
att gOra en hel del. V i har idag 
en hel del armaturer som inte 
stammer med arbetsplatsema. 
Detta kraver dock en del inve
steringar s i ledningen miste 
titta p i det fOr att se vad som 

gir att gOra rent ekonomiskt. 

SSIM 
En ny utmstning har monterats i SSM-
maskinema som gOr att det i r mOjligt att 
skilja ut s.k. klisterpost. Detta hojer kvali-
tin en hel del. 

Builer 
Teknikema hiller fOr nirvarande p i med 
att buUerdampa IRM och In-banoma yf 
KSM. Detta ar ett prov som vi miste 
utvirdera men det verkar lovande. 
Under november kommer fOrsta delen p i 

bullerdampningen fOr manuella sortering
en p i plats. Skall ocksi utvarderas. V 

BRL har lagt fast en kravspec. fOr buller: 
man sager att arbetsplatsema skall ha 
hOgst 70 db. Man siktar dock p i att i 
fttrsta omgingen klara ett dehnil p i 72db. 

Elektromagnetisica fait 
Vidare har man p i BRL startat ett arbete 
med att sinka dom elektromagnetiska 
falten. Tanken ar att ingen arbetsplats 
skall ha hOgre fMlt an 0,2 mikrotessla 
Detta anses som valdigt ligt, men jag 
anser det lovvirt att man ansluter sig till 
den s.k. fOrsiktighetsprincipen. P i dom 
flesta maskinema klarar vi dom nya kra-
ven redan idag, men vi har haft ett lite 
hOgre Mt p i SSM. Det har man nu lycW> 
ats lOsa. Tack fOr det. * 

Plan 2 
Arbetet har nu kommit iging med dom 
s.k. dilitationsfogama. Det vi l l siga dc|W 
fogama som fmns mellan huskroppama, 
som har skapat s i stora problem fbr truck-
araa. T v i fogar kommer att vara fixade 
fbre Jul och resten kommer i bbrjan pS 
nasta i r . 

KSM 
Previa har f i t t i uppdrag att gOra en utvSr-
dering av ombyggnationema p i kodplat 
sema i KSM. Dessutom skall man gbra en 
riskanalys ur ergonomisk synvinkeL 
Utvirderingen kommer att vara klar under 
november. 

! 

Lasse Ldvlie\ 
Huvudskyddsombud Tba 
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Tomteboda 

Ldnerevisionen 
2000 i siffror 
• Medellonen for en sorte 
rare pa Tomteboda hojdes i 
arets lonerevision med litet 
drygt 400 kronor, 15 kronor 
mindre an forra iret. Skill-
naden beror pa att arbets-
tidsfbrkortningen (ner till 
39 timmar for "dagtid") 
kostade mer i ar. 
Medellonen for en sortera-

re uppgar nu till ca 16.700 
kr/man, vilket ar 300 kronor 
mer an arets "golv". Lagle-
dama ligger i snitt 3.000 kr 
hogre, vilket ar samma ni-
vaskillnad som foregaende 
ar. 

Lika ion 
De stora vinnama i arets 
lonerevision ar teknikema, 
som fick en extrapott p.g.a. 
marknadslaget for tekniker. 
De har nu ungefar samma 
medellon som en lagledare 
inom sorteringen. 

Tomteboda ar troligen le-
dande i Riksnatet nar det 
galler likalon mellan konen. 

I alia fall vad galler sortera-
re. Det skiljer efter arets 
lonerevision 76 kronor till 
mannens fordel - dock oka
de skillnaden nagot i ar, 
narmare bestamt med 13 
kronor/man. 

Sista aret 
Jag raknar med att i nasta 
Facktuellt kunna publicera 
en sammanstallning over 
lonelaget vid samtliga ter
minaler inom Brevs Riks
nat. 

Nuvarande loneavtal ar 
inne pa sitt sista ar; det lo-
per t.o.m. den 30 September 
2001. 

Jan Ahman 

Senaste nytt om 
loner pa klubbens 

hemsida! 

Avtal 2001 
LO spikar kraven 

• t o s styrefse beslu-
tade den 2^ oktober om 
rekon^n^mt till 
f^ar(!i^«n Infdr o^sta 

to krlverfdgande: 

1. tdnedkningar pli 3,8 
procent - dock lagst 650 

% l&gldnesat&nir 
tinge n genom en 
battrad scmesterersitt-" 
ning elter att genoms-
ntttslorierna hojs med 
lagst 700 kronor 

3. Avtalen ska utfomias 
«ii att fiHa anst^llda ge
nom generelia Idnehftj-
nlngar eller i lonerevi
sionen garanteras «n 
reallonedkning {m'm 
kursiv). 

4- Om parterna viljeratt 
t&rkorta arbetstiden ska 
kostnaden fftr detta 
avrSiknas fran kravet pi 
Idneflkningar 

5, Den nuvarande val-
landeprovningen I 
Tiy^SJhfetsforsakringvId 

av$kaffa» $^ «tt d»t ît̂ '̂ 
gitr full »rslttniti9 vid 
at^et^^kada. 

€. Krav pa avtalade reg-
iBfr som ger varje 
Stolid r e f i l l kompetan-' 
aiutveclUins 

lllilllllllllllillll 
|$avtal med regter om 
%rflfta06hafeovard (det 
har ¥l redan I Posten) 

nSmnm att $EKO:e yl* 

handlingarna UtQ 
p4 3,5 procent Resulta' 
tet blev da ett avtal som i 
ger 2,4 procent per i r 
under de tre och ett 
hahrt ar som a vtatet gai
ter (v&it avtal Idper ut 
den 1 oktotier 2001" 
Hesta andra avtal 
arbetsmarknaden upp-
hdrmdan i april). 

/JA 

Antal medl 
(alia) 

Medellon fore Idnerev Medell6n efter Idnerev Fdrandring Antal medl 
(alia) Alia medl Sorterare Alia medl | Sorterare Alia medl Sorterare 

Tba-F 65 16 603 16 459 17 034 16 882 432 423 
Tba Sma 234 16 499 16 305 16 924 16 708 425 403 
Tba Stora 297 16 461 16 318 16 875 16 723 414 405 
UnderhSlI 18 18 678 -- 19 494 ~ 817 -
Lagledare 21 19 038 - 19 710 - 672 -
TOTALT Tba 614 t6 556 16 328 16 987\ 16 734 431 406 

SEKO-medlemmar. Exkl. Temiinalkontor octi GRMC. Exkl. tidsbegransade och timavl.l "Alia medl" ingar lagled och spec; 
Sorterare = G-210; Lagledare = F-210 

Antal F6re Efter Skillnad kv-mSn 
Tot Kv M Kv M Kv M F6re Efter FdrSndr 

Sorterare Tba-F 57 22 35 16 233 16 602 16 671 17 014 -369 -344 -25 
Tba Sma 213 75 138 16 299 16 309 16 707 16 709 -9 -2 -7 
Tba Stora 278 88 190 16 288 16 332 16 667 16 749 -45 -83 38 

Alia sorterare 548 185 363 16 286 f6 349 16 683 ^6 760 -63 -76 13 
Lagledare 21 8 13 18738 19223 19413 19892 -485 -479 •6 



7em7/naFACKTUELLT 6/2000 Arsta 

Det bullrar pa Arsta sma 
• Matvardena p& GSM, IRM och FSM 
ligger mellan 70-75 decibel. Vid inmat-
ningama bulbar det i regel mest. Ti l l detta 
kommer stOtar och smallar som uppvisar 
hOgre varden an 85 decibel. (Ingemans-
sons mataingar.) Bulh-et ar en friga som 
berOr hela terminalen och anses darfbr 
ligga p i Frimans n iv i . I fbrsta laget, heter 
det, skall man fbrsbka komma ner t i l l 72 
decibel. Varfbr just denna siffra? Tyvarr 
har inte representanter fbr enhetema varit 
kallade t i l l Ingemanssons besbk. Enligt de 
uppgifter vi fi t t s i i r Postens egna Ijud-
krav hbgst 67 decibel vid fasta arbetsplat
ser. Alia arbetsplatser runt vira maskiner 
miste betraktas som fasta eftersom man 
hela tiden rbr sig runt maskinema. 

Typ av verksamhet 
Nar det galler "grinsvarden" fbr buller, 
som inte enbart ar kopplat t i l l 
hbrselskaderisk, s i varierar de efter vilken 
typ av verksamhet som bedrivs. (AFS 
1992:10, sid 17.)hidustrilokalerochkon-
torslokaler betraktas olika. Men iven 
andra aspekter vags in. Kraver verksamhe
ten t ex uppmarksamhet och koncentra
tion? Kraver verksamheten talkommuni-
kadon? Vid nivier bver 70 decibel kan 
samtal med normal rbststyrka med svirig-
het fbras p i avstind bver 1 meter. En 
annan aspekt som ocksi miste vigas in, ar 
hur bulb-et verkar som stressfaktor i kom-
bination med det bundna och repetitiva 
arbetet som utfbrs i v i r verksamhet? 

Men aven fbr en industrilokal galler §1 i 
AFS: 1992:10: 

Arbetet skall planeras och bedrivas sa 
att bullerexponeringen for dem som 
sysselsatts i verksamheten reduceras till 
Idgsta, praktiskt mojliga niva med hdn-
syn till teknisk utveckling och mdjlighe-
terna att begrdnsa bullret. 

Horselvila 
Det ar ocksi viktigt att skapa horselvila 
dar det gir. Verksamhet som ar tyst skall 
avskarmas fr in buller. Detta har stbd i §9. 
Hur gick det med bulleravskirmningen t i l l 
den manuella sortermgen? 

upplevelser 
Personalens upplevelsermiste alltid beak-
tas vid sidan av mitvarden. I Kommenta-

rematill §1 stir det bl.a.: 

Det dr inte mojligt att ange ett generellt 
samband mellan exponeringen, dvs det 
buller som vederbdrande utsdtts for, 
och stdrningsupplevelse... Det gar dar

for inte att ange nagon nedre grans da 
bullerddmpande atgdrder inte Idngre dr 
motiverade. 

Det ar helt klart att personalen upplever 
bulh-et som en mycket trbttande och stb-
rande faktor. Men i Arstanytt fick vi fbrs-
tis lasa att besbkare var s i imponerade av 
vira tysta lokaler! 

Yrkesinspektionen 
Yrkesinspektionen kommer t i l l Arstater-
minalen den 16-17november. 
Det ar inte frigan om nigon mtinkontroll 

p i gmnd av att det i r en ny arbetsplats 
som nigra tidigare har pistitt. Enligt 
Foranmdlan av inspektionsbesdk s i avser 
inspektionen en kontroll av intemkontrol-
larbetet och en fysisk inventering av ar-
betsmiljbn. Vidare s i bbr skyddsombud 
fi-in enhetema nirvara och aktuella upp
gifter om arbetsmiljbproblem tas fram. 

V i i Sektion Smi/C5 tycker att det i r 
utmarkt att de kommer. Det gir alldeles 
for trbgt med arbetsmiljbarbetet. V i menar 
ocksi att det saknas den lingsiktiga hel-
hetssyn p i verksamheten som miste t i l l 
fbr att fbrsbka f i bukt med den hbga sjuk-
fi'invaron. 

Susanne Halvardssson 

Susanne Halvardsson dr ordfdrande i 
sektion Smd/C5 pa Arstaterminalen. 

Facktuellt 

Ledande postfacklig 
tidning 

"Vigor det som 
andra pratar om" 

Jeanette Chamorro, "alit-i-
al lo" pa kontoret: 

Varfor jobbar du pa e P P ? 
-- Intressant och omvaxlan-
de! Harjobbat har sedan 1 
november. Borjade pa Ban 
1979, sedan blev det Tom
teboda, darefter Chile i 2,5 

och sa Arsta Sma i nagra 
manader innan jag hamna-
de har. 

Hur ar arbetsmil jon pa 
e P P ? 
- En Stor skillnad. Annor-
lunda! Ta t.ex. de sociala 
utrymmena som ar sa 
mycket fraschare har. 

Har du "rostat" i Premie-
pens ionsva le t? 
- Ja! 

/JA 
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2000-talets arbetsplats 
och f ackets roll 
• V i liar ofta liOrt att v i lamnat en aldre 
arbetslivsmodell och gkn in i en ny, "flex-
ibel" modell. Den gamla ansigs vara 
regelstyrd och byrikratisk, for stelbent fbr 
det nya marknadstankandet som brbt in 
under 80-talet. Det nya flexibla arbetslivet 
har varit omgardat av rena fralsnigslaror: 
bkad frihet - individuell utveckling - bkad 
kompetens och diverse karriarmbjligheter. 
Fbr oss postisar som varit med om samma 
omorganisering av fbretaget som na-
ringslivet i bvrigt, ser verkligheten inte ut 
sk som den beskrivs i dessa fralsningsla-
ror. 

Mindre inflytande 
Posten har blivit mer toppstyrt, och vi 
anstallda har idag mindre inflytande an vi 
hade i den"gamla" Posten. Iddema och 
uppfattningama om det nya arbetslivets 
val och ve ar lika minga som uppfattningi 
en om dess tillkomst. Det var marknadens 
krav sags det. Men snarare kan man tala 
om tillkortakommande, eller brist pk 
stabilitet. 

Efterkrigstidens massproduktion nidde 
sin grans fi-amfbrallt beroende pk att kon-
sumtionen avstannade. Vilket i sig beror 
pk en iimeboende konflikt i produktions-
systemet, den ojamna fbrdehiingen av 
produktionsresultatet, (vinsten). 

Den nya "flexibla"organisationen har 
knappast iimeburit ni t stbrre framsteg fbr 
oss p i golvet. Projekt Arsta-terminalen 
var en lektion i hur ledningen kbr bver 
fackombud och anstallda. Budgetramen 
satte gransen for inflytandet, ombuden 
fick inte igenom sina krav. Samverkan 
blev en flopp redan vid dess start, fackliga 
ombud p i golvet jobbar nu i en svirare 
situation i n tidigare, och att t.ex. skydds-
frigoma nu tagits in i samverkansforfa-
randet var en miss frin bbrjan, skydd-
skommittdema miste iterupprittas. 

Ett Steg bale, ett steg fram 
Steget frin medbestimmande t i l l samver
kan ar ungefir som att ta ett steg tillbaka 
och ett steg fram, man stir kvar p i samma 
stalle. Dom som jobbar p i golvet upple
ver att kraven hamnat in i ett stort svart 
h i l . Eller som medlemmama brukar siga, 
det ar ingen som lyssnar p i oss, och d i 

menar vi bide fack och arbetsgivare. 

Splittras 
Dom som arbetar p i golvet skall splittras 
i smi grupper som har intresset riktat mot 
det nara och lilla. Fbrbattra produktionen 
i SSM-maskmema, bka kvaliten, h i l l 
ordning och reda p i arbetsplatsen. I och 
for sig inget diligt eller skadligt, men 
kampanjema drivs inte i och fbr sig bor-
tom ett socialt sammanhang. N i r arbetar-
nas fbretradare sluter upp i planerandet, 
nar de tar fbretagets affirsidd ti l l bvergri-
pande m i l , glider de in i en position som 
liknar de gamla Osteuropeiska fackfbr-
eningama. Dom blir en gren av fbretaget. 
Sitter p i dubbla stolar, byter positioner, 
samiter och samtycker. 

car f driorade 
Det i r inte bara skadligt, det ar farligt ur 
demokratisk synpunkt. Det betyder att 
facket och dess ledare gir fbrlorade fbr 
medlemmama. Kvar stir korporativa 
organ som sluter upp kring det egna fbre
taget, den egna industrin. Dom som inte 
ar anstallda lamnas utanfbr, och man 
lamnar filtet fritt fbr krafter som vil l 
Ibsgbra samhailet frin demokratin. En 
matare p i hur den fackliga rollen fbrin-
drats ar att stalla frigan, nir drev facket 
en kollektiv kamp fiir medlemmama 
senast? D i menar jag inte den toppstyrda 
Ibnerevisionen dir medlemmama inte ens 
fkr rbsta om avtalen. 

Apspei 
Medlemmama tvingas varatorskstim, och 
vira pensionspengar skall bli nytt riskka-
pital p i en redan bvergbdd fmansmark-
nad. Vira pensioner gbrs ti l l ett lotteri. 
Vigar nigon ansvarig i den fackliga hie-
rarkin (hbgre upp) fbrklara ideologin 
bakom detta apspei. 

USA kan folk vilja hur dom vil l ha det. 
I Tyskland sager facket nej t i l l dylika 
pensionsfonder, i Frankrike likasi. I Sve
rige deltar facket i att gbra Sverige t i l l det 
mest kaptalistiska landet i virlden. 

Jan Hoglin Arsta 

ePP-roster 

- Har jobbat i sexton ar i 
foretaget. Forst hos Bonni-
ers, sedan tog Auriga over 
och den 1 februari blev 
EDH uppkopt av Posten 
och ePP. Tycker att det ar 
bra har pa Kundtjansten. 

vLonen? Ja, den ar man val 
aldrig riktigt nojd med! 

Arbetsmi l jon? 
~ Det ar fint inne pa vart 
kontor, men verkar trist ute i 
hallarna. Vi har battre miljo 
har an i Nacka. 

Har du "rostat" i Premie-
pens ionsva le t? 
- Ja! 

/JA 
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Nye chefen pd ePP Stockholm: 

"En otroligt proffsig verksamhet" 
Inte bara sorteringen flyttade fran Klara nar nya Arsta stod klart. Aven ePP, som lag granne 
med Klara i Ilgodset, fbljde med. Nu huserar man pa storre delen av plan 4 pa Arstatermina
len, granne med Arstaklubben och det som finns kvar av Utdelning i huset. Facktuellt tog sig 
dit for att vaxla nigra ord med den nye chefen och nagra ur personalen. 

Facktuellt: Vad gor man pa ePP 
Stockholm i Arsta postterminal? 

Jerry Friman: Det ar olika saker. En 
stor produkt ar att kunden skickar en 
datafil till oss, och vi gor om detta till 
fysiska brev som skickas till en 
mangd mottagare, exempelvis hyresa-
vier, fakturor. Vara maskiner klarar 
bade av att gora sjalva brevet och 
kuvertera densamma. En annan pro
dukt som fmns ar BREVe. Dar ar 
ordningen den omvanda. Det ar "kun-
dens" kund som skickar fysiskt brev, 
t.ex. en kontokortsnota, som scannas 
och kimden vill ha information pa 
datafil. En annat projekt ar "Print on 
demand". Det kan galla att flersidiga 

trycksaker, ja t o m bocker. Jag har 
inte alia volymuppgifter, men fram 
till oktober hade ePP Stockholm pro-
ducerat 87 milj brev. Brev-e beman-
nas av de personer som foljde med ett 
fbretagsinkop fran Stralfors/Auriga -
EDH. Tillsammans med dessa arvi 65 
st pa ePP Stockholm. Vagg i vagg 
ligger dessutom huvudkontoret fbr 
ePP Sverige. 

Vad upplever du som skillnad mot 
att vara chef pa utdelningen jam-
fort med ePP? 
~ For sjalva verksamheten ar det som 
natt och dag. Utdelning av brev ar inte 
lika paverkningsbar, till skillnad mot 
produktion av ett antal produkter som 

vi kan paverka. Kunden hos ePP hor 
av sig direkt om det blir fel, men da ar 
det fbretaget ePP som far skulden. 
Brevbararen personligen far ju direkt 
av kunden/mottagaren hora om d^ 
blir fel. Men i bvrigt sa ar det ju liki 
pa s i vis att varje arbetsplats har alia 
kategorier av manniskor. Det ar miti 
satt att vara och kommunicera som 
ledare som avgbr hur man far arbeti 
platsen att fiingera. 

Vad hander just nu inom ePP 
Stockholm? 
- Vi har dragit igang en 8-9 aktivite 
ter fbr att fbrbattra arbetsmiljbn ocl 
organisationen. Det kan galla buller 
dampande atgarder, varmehuvar 
klarare skyltning och mjuka matto 
vid maskinema. Nar det galler organi 
sation avser vi att fbr maskinema 
tvaskift att ga bver till helgtjanstgo 
ring fr.o.m. 1 januari. Nattskifitet a 
ocksa fbremal fbr bversyn. I projekte 
fbr tvaskiftstidema har bade skydd 
sombud och SEKO-ombud deltagii 
Efter att nu ha kommit in i verksara 
heten, maste jag saga att det ar e 
valdigt proffsig verksamhet och skî  
klig personal. Det ar manga dagsaktii 
ella problem som maste Ibsas direl 
fbr de olika kbmingama av post. 

Hur ar det med personaisituatic 
nen? 
Vi har ett stort overtidsuttag som ka 
losas till en del med andring av ai 
betsschema, dvs arbete pa Ibrdaga 
Vi har aven personal fran Manpowt 
fbr att tacka upp. Overtiden beror bl 
pa att vi annu inte vet vilken ytterligi 
re verksamhet som kan komma ti 
oss. Vi kan darfbr inte fastanstall 
innan nyar. Vi har alia alderskategor 
er, och det bkade bvertidsbehovi 

Namn: Jerry Friman 
Aktuell som: CheffOr 
ePP Stockholm sedan 
1 September. DessfOr-
innan utdelningschef i 
Johanneshov. 
Fodd:1967 
I Posten sedan: 1985, 
Utdelning hela tiden. 
Familj: Sambo, tvS 
barn, 11 och 7 5r gam
la, ett tredje p i G. 
Bor: I villa i Tullinge. 
Fritid: Mest familjen, 
idrott med barnen. 
Senast lasta bok: 
"Total kontroll", roman 
av Baldachi. 
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riktas mot de yngre. 

Vad finns det for visioner om inflyt-
tade Brev-e? 
~ Dar arbetar man dels med kund
tjanst och dels med ren registrering 
och det finns en "maskinhall". Pa 
registreringen ar det ganska statiskt 
arbete med att koda in siffror. Vi 
maste se over hela verksamhet for att 
kanske fa till en arbetsvariation av 
nagot slag. Ett satt kan vara att man 
bildar team med tre personer fran 
registreringen och en fran kundtjanst 
och man har ett utbyte av arbetsupp-

%' gifter. Arsta postterminal har anmalt 
intresse for att lana duktiga "kodare", 
men det ger val ingen variation utifran 
dagens situation? 

p^ 
Hur fungerar samarbetet med Ars
ta? 
~ Det samarbetsavtal som finns ses 

over, men i huvudsak flyter det pa 
bra. Vad vi skulle vilja ar att saker-
hetsstalla att vara tekniker far anvan-
da verkstaden pa Teknik/Underhall. 
Det vore aven bra om Arstas jourtek-
niker pa natt, kunde hjalpa till pa ePP, 
men det ar bara pa diskussionsstadiet. 
Annars , nar det galler produktion, 
kan vi tanka oss att utbilda anstallda 
fran Arsta pa vara ePP-maskiner, som 
sedan kan, med kort varsel, arbeta hos 
oss nar vi har vara produktionstoppar. 
De ar lite olika jamfbrt med bvriga 
Arsta. 

Micke Tall/Janne Ahman 

brge Cur ra , kuvertering-
n: 

Varfor e P P ? 
- Ville prova nigot nytt. 
Tycker ocksi att det var en 
samre stamning pa nya 
Arsta jamfort med gamla 
Klara! Borjade pa ePP i 
somras och har nu fatt hel
tid har. 

Arbetsmi l jon? 
Bullrigt, men inte varre an 

pa terminalen. Nya chefen 
verkar juste, har redan hant 
en del. Bl.a. har paperstug-
gern klatts in, det har blivit 
battre. 

Har du "rostat" i Premie-
pens ionsva le t? 
~ Ja!. Med hjalp av SEKO:s 
Oppet Hus pa avdelningen! 

Har du fatt ditt vikariatstillagg| 
• [ nuvarande avtalsperiod har 
vi tecknat ett lokalt avtal "om i 
lonesattning av vissa arbets- i 
uppgifter". I det avtalet ingar 
ocksa en skrivnlng om ersatt-1 
ning for de som vikarierar pa 1 
dessa arbetsuppgifter. 

"For den som vikarierar pa ar
betsuppgifter kopplade till 
visst lonegolv galler foljande 

• Sammanhangande vikariat || 
upp till en manad eller vid ensM 
taka tillfaflen under en langre | 
period: 'r Lonegolv enligt tabeli 

KATEGORI 

minus egen Ion dividerat med | 
22 per dag. 
* Tidsbegransad anstall-
ning/vikariat en manad eller lang
re: - Manadslon utbetalas minst 
enligt lonegolv." 

VI har upptackt att Posten inte 
alia ganger harfoljt detta avtal. 
Om du anser att du ar en som | 
borde haft vikariatstillagg m e n | 
inte fatt det, sS bor av dig till 
din klubb. Tomteboda 781 76 1 
14, Arsta 781 56 07. 

Anders Viksten 

LONEGOLV F6Ri; 
1/8-00 

19 0 0 0 # i 
18100 i 
18100 
18100 
17 100 
17100 
17 100 
17100 

L6NEG0LV EFTER 
1/8-00 

19 500 
18 600 
18 600 : | | 
18 600 
17 600 1 
17 600 
17 600 
17 600 

Sorteringschef 
Lagledare 
Flodesledare 
Personalsamordnare 
hXasklnoperatdr 
Bitradande lagledare 
Dirigent 
Produktionskonsult 
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Besok i Lausanne 

Samma maskiner dar som har 
men nagot farre 
Varje ar genomfors numera en internationell (europeisk) Postexpo. Forra aret 
holls den i Hamburg, i ar i Geneve i Schweiz. Pa massan visar maskinleveranto-
rerna upp sina varor och samtidigt halls seminarier kring olika postala teman, 
alltifran E-posten ar vitr framtid och avancerade storbrevsmaskiner till den 
afrikanska utmaningen. 

S E K O : s foretagsfack inom Brevs Riksnat brukar skicka nagra representanter 
till expon. Facktuellt rapporterar i nagra artiklar fran massan. 

• Under Expo 2000 gavs t i l l -
falle t i l l ett snabbesbk pS post-
terminalen i Lausanne, grann-
stad t i l l Geneve. 
Schweiz har 13 sorteringster-

minaler som ar utrustade med 
vardera minst en GSM, FSM 
och SSM. 

Terminalen i Lausanne ligger 
mitt i Stan, i ett gammalt he-
derligt (men nigot opraktiskt?) 
Centralposthus bredvid Cen-
tralstationen. I huset fmns bide 
sortering, brevbaring, kassa-
verksamhet och administra
tion. Kanske fanns dar ocksi 

Ordning pa buntama! Lausanne har samma Alcatel-SSIVI som 
vi, men istallet fdr Ikdor med automatisk utmatning har de fack 
som toms manuellt 

paketsortering, det hann vi 
aldrig koUa. Sorteringen var 
inrymd p i femte viningen i 
huset. Sammanlagt arbetar 
1.200 personer i huset, 800 
hehid och 400 deltidare. Ge-
nomsnittslonen fbr en sorterare 
uppgavs ligga p i ca 255.000 
kronor/ir, vilket kan jimfbras 
med snittlbnen p i Tomteboda, 
som uppgir t i l l ca 200.000 
kr/ir . V i hann aldrig jimfbra 
skatter, socialfbrsikringar, hy
ror och sidana faktorer, som 
ocksi miste tas med om man 
ska kunna gbra en rittvis jam-
fbrelse. 

Personalomsattning 
Terminalarbetet har ingen sars
kilt hbg status och man hade, 
enligt Gigon Michel, distrikst-
chef fbr Lausanne, problem 
med personalomsattningen. 

Terminalen betjanar ca 
200.000 kunder och sorterar ca 
1 milj brev per dygn. Ungefar 
20 procent ar A-brev och res-
ten ekonomi. Terminalen hade 
fbredbmligt nog jimvagen i 
kallaren; samtliga terminaler 
uppgavs ha jamvagsanknyt-
ning. Merparten av mellanom-
ridestransportema gir med 
j i m v i g och resten med lastbil. 
Stopptiden i uppsamlingssorte-
ringen i r 21.00 i Lausanne. 

inga lador 
Den maskinella utrustningen 
bestir av 1 BRM, 2 GSM, 3 
FSM samt 1 SSM. Dessutom 
nigra rembanor och hissar; 

inga LTP eller liknande. Man 
har annu inte bbrjat maskinell 
fmsortering i Schweiz. 
BRMien var en NEC-maskin 

med CFC-funktioner, cullm'' 
facing-cancelling. Dvs i prin-
cip samma som vira maskiner, 
men utan den GSM, som vira 
ar ihopbyggda med. Istallet 
lade man ut breven i fyra stap-
lar: A-brev manuellt, A-brev 
maskinellt, B-brev manuellt 
respektive maskinellt. 

Man anvander bverhuvudta-
get inga lidor som lastbarare 
mellan terminalema utan allt 
buntas (och sackas i slutan-
den). Inom terminalen anvands 
vagnar och/eller stbrre lidor, 
liknande de "slakterilidor" 
som vi anvinde tidigare. 

Alcatel-SSM 
De t v i GSMrama och tre 
FSM:ama var AEG-maskin^ 
SSM:en var samma Alcatei-
maskin som vi har, men utan 
den automatiska lidliggning-
en. Istallet plockade man fbr 
hand ur SSM:en, och buntade. 
SSM:en hade tre inmatningar 
p i ena sidan och ytterligare tre 
p i motsatta sidan. Dessa tre 
inmatningar var samtidigt kod-
platser fbr SSM:en. Ti l l 
GSM:ama fanns ca 12 video-
kodningsskarmar i ett sarskik 
ram. 

Den manuella storbrevssorte-
ringen l i g mtill SSM:en me
dan den manuella smibrevs-
sorteringen l i g en bit vid sidan 
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om. 
Arbetstiden fbr heltidare Si 

42 timmar/veclca med fem 
vecliors semester. Atminstone 
heltidama arbetar som regel 
efter ett treveclcorsschema, 
med fin - em - natt. Bara ensta-
Ica arbetade extremnatt. Fbr 
deltidama bvervager Icvallsar-
bete, men itminstone en av de 
Icvinnor vi pratade med (hon 
hade 70 procent), arbetade dag 
ena veckan och em-kvSll den 
andra.. 

Sackar 
^ A l l avgiende post buntas och 

sSckas. Man hade t v i sackrtng-
ar, en fbr uppsamlingen och en 
fbr spridningen, bida med 
drygt 80 riktningar i varje. 

• Golven i sorteringshallen sig 
ut ungefSr som dem vi har i 
Tomteboda, med nigon form 
av tunn matta p i golvet (inga 
ria betonggolv alltsi). Dare
mot fanns inte en enda mjuk 
matta vid maskinema eller 
andra stallen dar man stir 
mycket. I postbppningen och 
vid sackringama hade man ett 
gammaldags knarrande t r i -
golv. Riktigt snyggt - men 
kanske inte s i praktiskt n i r 
man ska dra tunga vagnar p i 
dem. 

Valbekant trassel! I Lausanne buntas och sSckas fortfarande alia brev. 

^ Flest kvinnor 
V i fick ingen uppgift om kbns-
fbrdelningen bland personalen, 
men den tid v i var dir (kl. 17 -
19.00) var det flest kvinnor 

) som arbetade. Man har en ar-
betsorganisation, som mnebir 
att man roterar mellan de olika 
maskinema och manuella sor-
teringama. V i hann aldrig un-
dersbka hur den sig ut mer i 
detalj; mte heller hur ledning-
sorganisationen i r uppbyggd. 

Jan Ahman 

Tyska (s) salji 
• Den tyska (s)-regeringen tinker i en 
forsta omgang saija ut mellan 25-29 
procent av aktierna i Deutsche Post. 
Regeringen sager (enligt Post-express) 
att de tinker behalla minst 50 procent 
av aktierna - men Deutsche Posts vd, 
Klaus Zumvinkel, deklarerar i samma 
tidning att majoriteten av aktierna bor 
saljas ut. Med kdnnedom om den soci-
aldemokratiska principfastheten kan 
man misstSnka att han f^r ratt. 

Krigskassa 
Forsaljnlngen startade den 30 oktobef 
och foretaget borsnoteras den 20 no
vember. Aktierna saljs for 18-23 euro 
per aktie, vilket innebSr att det sam-
manlagda vardet pa bolaget beraknas 
till ca 210 miljarder kronor. 
De aktiersom nu saljs inbringar 49-63 

miljarder kr till Deutsche Posts "krigs
kassa", som SvD:s korrespondent 
uttrycker sig; pengar som ska anvan-
das till nya fbretagskbp. 

Brevmonopol 
Vart att notera aratt brevaffaren svarar 
for 35 procent av DP:s omsattning -
men genererar 85 procent av vinsten. 
Ovriga verksamheter, express, logistik 
och "finansiell service" bar betydllgt 

r ut Posten 
samre marginaler. 

Det ar mot den bakgrunden man ska 
se den kritik som riktas mot Deutsche 
Posts varldsomfattande affarer - lik-
som Zumvinkels angslan infor ett bort-
tagande av det tyska brevmonopolet. 

Nya anmalningar 
For tredje gangen har foretaget an-
malts till konkurrensmyndigheterna 
inom EU. Anklagelserna g^r ut pa att 
DP utnyttjar vinsterna fran sin mono-
polskyddade brevverksamhet till att 
kopa upp kurir- och andra postforetag 
runt om 1 varlden. Anklagelserna tiliba-
kavisas forstas. 

Remain ng 
Jag skrev 1 ett tidigare nummer ay 
Facktuellt att DP f riats av EU-domsto-
len i ett mat som gallde remaiiing. 
Domstolen gav tyskarna ratt att efter-
taxera forsandelsersom kontokortsfdf 
retag remailat genom att distribuera 
forsandelser till tyska adressater via 
Holland och Danmark. 

Nu har tyskarna anmalts pa nytt. 
Fortsattning foljer... 

JanAhmaf) 
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Krokodilen 
hade flyttat till Schweiz 
• POSTEXPO pSgSr sedan fyra Sr. Kapi-
talet har sedan oljekrisens dagar funnit 
och erSvrat nya verkningsomrSden och 
'marknader'. Hur kraftfiillt detta sker 
inom postbranschen, las: postmarknaden, 
det manifesteras tydligt pS dessa mSssor. 
Privatiseringen av en tidigare formdustri-
ell, byrSkradsk och offentligt bedriven 
verksamhet intensifieras och fBrandring-
stakten bara okar. Postexpo fa: 2000 skilde 
sig trots detta fr§n tidigare drs upplagor. 

Fair girls in Geneva 
F6rsta Postexpo holls i Hamburg 1997. 
Som arranger st4r ett brittiskt fbrlag som 
bl a ger ut en branschtidning for post. 
Massoma forlaggs mest t i l l europeiska 
stader men aven Asien har fStt vara med 
om ett gMstspel. Vad ar d i syftet med 
dessa massor. Prunart ar det ett tillfMlle ffir 
det fStalet stora leverantOrer av maskinut-
mstning att visa upp sina produkter. I 
varierande grad har man kunnat se hela 
eller delar av sorterings- eller frankering-
smaskiner m m. Konsultfbretag for mju-
kvaror eller enklare postal utmstning 
firms pk plats; man kan beskada schwei-
ziska plastiador, fmska elbilar eller nyzee-
landska brevbararfack. Vissa firmor hyr in 
flickor som smailar och klanger pk maski
ner ungefar som man sett frin bilsalonger. 
Siemens hade i kr den diliga smaken att 
hyra in amerikanska fbrsaljare som sho-
wade runt deras kan-allt-maskin. 

F6r en intresserad terminalare ar det na
turligtvis 'ein gefundenes Fressen'. Har 
kan man samla pk broschyrer, samtala 
med saljare och ingenjOrer av hjartans 
lust. Vid sidan av denna 6ppna del foregir 
dock aven seminarier. Dar kan man for en 
viss avgift antingen lyssna pk tekniska 
specialister eller ett antal branschgurus 
och/eller hqjdare. 

Alliance for peace - pa post
marknaden? 
Aven om det fmns likande massor eller 
intemationella konferenser inom post
branschen sk ar Postexpo den viktigaste. 
Arets evenemang fick ovantad uppback-
ning. Arovordiga och officiOsa UPU, det 
klassiska intemationella, hm, samarbet-

sorganet for nationella Postar hade an-
slutit sig som medarrang6r. Kanske i 
avsikt att inte blir an mer fbrbispmngen, 
eller i alia fall fbr att bli nigotslnar upp-
marksammad, valde man att visa flaggan. 
Visserligen i ett hOra, pk en av de mindre 
montrama - men andi vilken symbolik. 
Inte skulle jag satsa mina PPM-pengar i 
dessa herrars fond. 

Partnerskap 
Partnerskap och allianser - de begreppen 
anvands alltmer i postsammanhang. Finns 
det nigra intemationella organ eller struk-
turer som kan vara behjalpliga? UPU.s 
utanfbrskap talar sitt tydliga sprik. Sen 
m i diplomatisk konferens- och masseti-
kett delja ett och annat. Dagordningen 
talar sitt tydliga sprik. UPU fick var med 
om inledning och avslutning. Den afri-
kanske vicepresidenten fick hilla sista 
talet. Nastsist var den som katten slippt 
in: "herregud vi ar ju i Geneve, d i miste 
aven facket f i komma in". 

P-O 
om 

eirfarenhetei 
fran 

Postexpo 
2000 

Och s i var det, men mer om det nigot 
senare. Kvarstir frigan fbr oss fackliga: 
vilken strategi ska vi folja, n i r 
rationaliserings- och omstmkturering-
strycket hiller p i att fbrstbra trum-
hinnoma och pulverisera kladema. Vilka 
partnerskap ska v i eflerstrava - fackligt 

och vad ska ledningen leta efter? 

Sleeping with the enemy 
Frigan ar bara vilkaZ-et partnerskap ar det 
frigan om? Ar det en fi-iga om liggning? 
En av hollindska postens store man Sche-
epbouwer var dar och upptradde som man 
tydligen bor om man ar stor. Kolugn och 
medveten om sin soliditet visade han sina 
OH-bilder, s i gott som identiska med 
som flera talare fbre honom presentei. . 
(fbr vokabular och modeord, se KP:s 
artikel). S i hbll han p i i mer i n femton 
minuter. Sen plbtsligt kom piskrappen: 
snabbt visar han bilder p i sin egen orga' 
sation, hinvisartill den fmansiellamusk«.,£ 
nederlandama har och med vilket tempo 
de bedriver sina affirer. Efter tre minuter 
var det klart, bomben hade briserat, rbken 
l i g tat bver lokalen - och alia hade fbrs-
titt: han var en av de stora och TPG hade 
lagt upp den p i bordet. Den vaaar stor. 

Sen blev det diskussion. En representant 
fbr en liten nationell 'operatbr' visade 
framfbtter, seminariets moderator fbrsb-
ker gripa in, men den store bara tar ordet 
och iterstaller ordningen. Ja Grabe, ska 
du/vi ha tag i en partner - s i miste vi nog 
tanka tre ginger innan kontaktannonsen 
gir i tryck. 

Vad sa Derek? 
V i r fackintemationals brittiska ordforan
de fick hilla ett tal, n i r nittio procent av 
deltagaraa redan var p i vag mot flygp''^ 
nen. Ytterligare ett fmt exempel som v i ^ . . ' 
hur kapitalet nufbrtiden satter 'dagord
ningen' - och utan att en enda journalist 
ens blinkar. 

UNI-ordfbringens tal fick vi tyvarr bara 
lyssna p i i inspelad form. Hans engelska 
i r inte Kings English heller, men det han 
hade att siga var vettigt och borde delats 
ut t i l l gastande CEO:s, managers och 
andra chefer. Kan v i komma bver hans 
manuskript, ska vi publicera det p i SEKO 
Postens webbsida! 

Samverkan ar Idnsam 
Budskap nummer ett var ungefMr det vi 
talar med vira chefer om: samverkan i r 
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I5nsam fbr alia parter. Rationalisering-
strycket har alia landers postanstallda p i 
sig, villkoren (marknadslaget, fbretagens 
fmansiella stalhiing och opinionens stOd) 
skiljer sig avsevart. Hur vettiga,.pragma-
tiska 'Industrial relations' ( = umganges-
former mellan arbetsmarknadens parter) 
vi har i Norden, det kan man ibland fk 
hbra under samtal med utlandska leveran-
tOrer eller postchefer. Men vet de och 
tanker de pk hur utsatta och Overgivna vi 
Svenska postanstallda ar och har varit de 
senaste iren?'. Aven om v i har en bra 
dialog med ledningen (i de alka fiesta 
fallen - sen ar vi ofta mte overens, men 
det ar en annan historia) och kan pdver-
ka/ha medinflytande i minga frigor - sk 
hjalper det lite nar andra sparkar undan 
benen for oss (mest fbr oss anstallda!) pk 
'marknaden'. 

Gott om vilda djur 
Budskap nummer tvk var kodat. Aven om 
de stora eiu-opeiska posthajama vaxer och 
bbrjar bli griniga mot varann, sk har det 
stora blodbadet inte bbrjat an. EU.s exis-
tens komplicerar laget. EU-maskineriet 
Ibper inte synkront och flera aktbrer vi l l 
styra. Britter och fransman har ett annat 
lage an tyskarna ( t o m Deutsche Post har 
ett uppsagningsstopp fbr vissa personal-
grupper), och retoriken angiende avregle-
ringen skiljer sig. Positionema lar vaxla 
snabbt frambver. Fackintemationalen UNI 
ar mycket medveten om avreglering-
strycket frin marknaden, stora kunder och 
postdirektbrer. Uppehillande forsvar, sk 
tolkade jag Derek Hodgsons budskap. Gor 
nigot vettigt irman grizzlybjbmen kom
mer och bbrja samverka. Han krivde 
respekt fbr de (framst?) europeiska pos-
tanstalldas position och manade avregle-
ringsivrare, reglerare, fbretagare och 
fackfbrbund t i l l samverkan. 

Men vad hjalper det oss postanstallda i 
Sverige? N i r den ansvarige ministem 
kramar PRO-tanter och andra - det f i r 
han gima gbra, bara han betalar oss i 
Posten for det vi gbr. Men ingen snail 
internationell president eller tomteinstitu-
tion verkar finnas som hjalper oss - Euro-
pas genom avregleringen mest utsatta 
postanstallda. Kort: UNI verkar inte ha 
nigot konkret r i d att ge oss postfackliga 
i Sverige. 

Maskiner ocli trender 
Fanns att bese i olika farger och fabrikat. 
Visst har koncepten slipats sen sist, 
postoperatbrer frin jordens alia hbm f i r 

alltfler goda tips om vilken sorts utmst
ning de bbr satsa p i och varfbr de (heist) 
bbr binda upp sig ti l l en viss leverantbr. 
Det nya i r att man inte langre kbper 'en 
pryl ' . Det kan jamfbras med att kbpa JAS. 
Man kbper inte bara ett eller flera plan, 
man kbper utbildning, reservdelar, hird-
och mjukvaror och 'support'. Man kbper 
en 'plattform'. Teknikens och af^skuns-
kapens (business management) utveckling 
har lett t i l l att man bygger system. Sorte-
ringsmaskiner i r d i bara delar i dessa, 
'moduler'. De nya systemen miste kunna 
integreras med andra leverantbrers, med 
andra operatbrers system. Fbretagens 
affirstrategier och afTirsid^er blir d i av 
intresse. Generellt kan noteras att mindre 
leverantbrer och operatbrer mer talar fbr 
bppna och flexibla Ibsningar. 

"Europas 
genom 

avregleringen 
mest utsatta 

post
anstallda" 

Siemens dominant 
Utvecklingen p i exempelvis storbrevmas-
kinssidan visar p i en annan trend. 
Siemens ar p i god v ig att bli en dominant 
leverantbr. MUller-Martini kan bli 
inkorporerad i koncemen - sisom skett 
med den del av Alcatel som producerat 
SSM:ema. Konkurrensmyndigheterna 
undersbker liget. Kvarstir en italiensk 
firma, Elsag-Bailey, mbjligtvis nigot US-
fbretag och sijapanskaNEC som sags f i 
leverera t i l l hollandska posten. Det vore 
intressant att studera vad som lett t i l l 
Siemens framging, tecken tyder p i att det 
kan vara andra faktorer i n bara 
'maskinen'. Det kan vara marknadens 
bedbmning av fbretagets upptradande som 
helhet, om det totala produktutbudet ( 
eller plattformens beskaffenhet) samt den 
affirsmassiga inbaddningen som avgbr. 
Oavsett orsakema ar det ett faktum att 

antalet stora leverantbrer minskar. 

Paverka ieverantdrer 
Vad har detta d i fbr relevans fbr oss an
stallda? Sjalvklart i r det viktigt fbr oss att 
piverka leverantbrer. Minga av dem i r 
intresserade av att hbra vira om vira 
intryck och synpunkter. Men det fmns fler 
skal: niringslivet idag ar mer komplext an 
fbrr och vi lar oss mycket genom att stu
dera andra fbretag och kan sen dra slutsat-
ser om det egna. 

Men p i konkurrenssidan rider det omvan
da fbrhillandet. H i r anar man att helt nya 
fbretag kommer in i denna bransch som 
utvecklas och fbrindras bide snabbt och 
grundligt. Firre traditionella postoperatb
rer och farre traditionella leverantbrer, 
men fler konkurrenter med vassare arm-
bigar och stbrre kassakistor - ar et fram-
tidsbilden? 

Cigantiska f drandringar 
An en ging dagens postbranschen, fel: 
postmarknaden idag och 'logistik- och 
meddelandemarknaden' i morgon, stir 
infbr gigantiska fbrindringar de narmaste 
iren. Infbr den stundande avregleringen i 
Europa slipar 'operatbrer', transport-, 
logistik- och kurirbolag och andra sina 
tander^. Ibland i r det s i at man behbver 
resa lingt fbr att battre fbrsti vad som 
kommer att handa hemma. Kommer vi att 
klara omstallningen de narmste iren? V i 
har anledning att fundera. 

PO Brandeker 

PO Brandeker dr ordforande i SEKO.s fdre-
tagsfack inom Brevs Riksnat. 

Derek Hodgsons tal finns pa Internet: 
http ://www. c wu • org/dereksspeech9oct00. htm 
Aven lank fran Tomtebodaklubbens iiemsida! 

Noter: 
' EU-konunissionaren Bolkenstein har referer-
at till Sverige som ett utmarkt bevis p i hur 
effektiv och lyckosam avregleringen p i post
marknaden kan ske. Ska den karlen f i sSga si 
opitalat - har har vi svenska postanstallda 
kanske en erfarenhet att fbrmedla till kamrater 
i andra lander! Har nigon med kurage i 
ledningen nigot att invSnda mot Bolkenstein 
- det vore ocksi intressant att lasa! 
^ I skrivande stund kommer nyheten att ytterli
gare en lobbygrupp fbr avreglering av post
marknaden ha bildats. Royal Mail har skickat 
in City Mail som ska tala fbr, samtidigt som de 
i House of Lords vamar fbr den: det "ger 
grOnt ljus fbr dem som vill skumma gradden". 
Visst ar det hyckleri p i hbg brittisk nivi, eller? 
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Fem red soderut 
Starten 
Efter kort och intensiv fdrberedelsetid s& 
kom vi ivSg p i en strapatsrik resa t i l l 
Geneve och irets Post-Expo. Vilka var d i 
dessa saimingssdkare som red i husbil 
genom Europa? Sammanhillande som 
nigon form av reseledare fanns v i r v i l -
kinde verbala ordkonstnir Pir-Owe Bran
deker (be honom utveckla ett imne s i vet 
ni vad jag menar). Frin Huvudstaden kom 
ocksi en av fackets giftigaste pennor och 
gravande reportrar. Frin Uppsala kom 
Jan-Eric Ronnqvist, k ind som omitolog 
tillika huvudskyddsombud som vimar 
lika mycket om arbetsmiljon i vira termi
naler som att fritiden ska fyllas med figel-
sing. Frin Boris kom Peo Bolander, en 
man som forstir och kan forklara for oss 
brevfolk vad Posten Logistik Sr och kan 
utvecklas t i l l . Frin "Playa del Ribban" i 
MahnS reste sig Kenneth Petersson frin 
solstolen for att med sina specialkunska-
per komplettera gmppen. 

V i r fbrhoppning att komplettera resan 
med ett besOk p i en Frankfiirts navtermi-
nal grasades av att vi reste genom Tys
kland samma dag som de firade tioirsda-
gen av iterforeningen. Trots derma tids-
vinst kom vi fram t i l l Geneve efter endast 
t v i dygn . Fem tr6tta postisar kunde beri-
ka campingens normala nattljud med 
sigverken ifr in norden. Jag lovar, fem 
tunga gossar hOoSrs! 

National Presorts kompakta GS/W 

Pa plats 
Post-Expo i r en barometer for vad de 
olika postforetagen i varlden gor och 
tinker gora narmaste iret. Samt att en 
uppsjo av foretag forsSker overtyga om 
att just deras tekniska lOsning i r den bista 
jamfort med ovrigas. Det fmns egentligen 
tre delar i denna missa. 

• Dels denna del dir foretag letar efter 
kopare. 
• Del t v i bestir av seminarier om strate-

giska frigor, dir representanter fr in de 
fiesta postforetag deltar och delar med sig 
sin tro p i hur postvirlden ska utvecklas. 

• Del tre i r det tekniska utvecklingsse-
mmariet, dir de tekniskt kunniga redovi-
sar vad de gjort och utbyter tankar om vad 
utvecklingen kan bira ivig t i l l . 

Jag koncentrerade mig p i del ett och t v i , 
eftersom jag inte klarade av att under 
fyrtio minuter se p i bilder p i kretskort 
och h5ra en malande trikig rost for en 
alltmer avsomnad publik vad det eventu
ellt gick ut p i . 

Utstallningshallen 
Det var bara att konstatera att E-post 
utvecklingen har satt iging tillverkaraa. 
Allt ifrin roststyrda programmeringar t i l l 
flera olika system p i hybridpost fanns t i l l 
beskidande och givetvis hade alia den 
bista streckkodsl6sningen antingen det 
gallde att lisa den eller att tillverka den. 
De maskintillverkare som fanns p i plats 

•PEX 

E X 

hade olika sitt att dra t i l l sig uppmirk-
samheten, mer eller mindre spekulativt. 
Oavsett vad de gjorde for att f i intressen-
ter t i l l sin monter, s i fanns det nigra som 
drog full uppmarksamhet. National Pre
sort, en amerikansk firma som presen-
terade en kompakt GSM-maskin som var 
ovanligt tystliten samtidigt som ar-
betshejden var framtagen med stor ly-
hordhet for skyddsombudens 6nskemil. 
Detta hade bland annat resulterat inga 
rorelser inga lyft over axelhojd eller lagre 
i n knahojd. .^•^ 

Flnstallning 
T v i tiUverkare av fmstilhiingsmaskiner 
fanns p i plats med sina maskiner. 

Mannesmann hade en maskin p i pl~"^i 
som de kallade Mars-H-. Denna maskui 
kunde, av det jag uppfattade, sortera post 
i en (bmtto-) hastighet av cirka 40 000 
forsandelser i timmen. Men skulle den 
anvandas for flnstallning s i fick den kQras 
i t v i omgingar och d i sjOnk hastigheten 
t i l l cirka 18000 forsindelser i timmen. Det 
ar en rak maskin p i cirka tio meters lingd 
och knappt t v i och en halv meters bredd. 
Decibeltalen hiller sig under sjuttio deci
bel och antalet stackers (staplare) gick att 
f i i ett antal av antingen 16, 20, 24 eller 
28 . Om den fanns i verklig drift nigons-
tans lyckades jag dock inte f i reda p i . 

Siemens var den monter dar jag mer ellgr 
mindre miste tranga mig genom en n ' 
av intresserade delegater for att kuima se 
och bora vad de hade att erbjuda. Deras 
finstalhiingsmaskin (CLS, Compact Letter 
Sorter) hade nu utvecklas ytterligare op*^ 
finns nuutplaceradiTysklands, men a\ I\ 
p i prov hos ett antal olika europeiska 
postforetag (La Poste och Royal Mail). 
Den kunde i bista fall fmstalla i en bmtto-
hastighet av cirka 45 000 forsandelser i 
timmen. Decibeltalet var under 70 decibel 
och antalet stackers var 8,12, 16 eller 20. 
Arbetshqjden var 900mm. 

En av saljama som studerat det svenska 
Posten hade mellan tumme och pekfmger 
raknat fram att med v i r normala post si 
skulle tio brevbarares fmstilhiing klaras 
av p i cu-ka 25 minuter! 

Siemens hade iven en aiman ny maskin 
(MMSiSORT, Mixed Mail Sorter) som 
sorterade allt mellan himmel och jord. 

I 

I 
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Frin det minsta vi liar t i l l 19 mm bredd, 
den klarade fladder, 6ppna fbrsindelser 
t i l l nmimierplitar t i l l hilar i samma k8r-
ning. Hastigheten var inte imponerande, 
som bast 6000/tirmnen, men den hade l i g 
l judnivi , bra ergonomi och arbetshOjder 
och tog liten plats. 13,7 meters lingd med 
51 fack och en bredd p i dryga tre meter. 
Detta var lite av det som fanns av intresse 
i utstalhiingshallen, ovrig tid ignade jag i t 
strategiska seminarier. 

Strategiska seminarier 
Til l att borja med lite bakgrand. 1997 irs 
budskap handlade mycket om ny teknik i 
postvirlden. 1998 om att k6pa och bygga 
nytt. 1999 handlade det om att den post-
service vi kinde t i l l var fbrlegad och nytt 
skulle komma. Och nu i r 2000 ligger 
koncentrationen p i vem i r din fiende och 
vem ar din v i n i den globala postvirlden. 

Olika losnmgar p i hur man skall erOvra 
den sista milen presenterades. Standigt 
iterkommande i alia losningar i r att ut-
nyttjandet av e-post skall oka, hemleve-
ranser p i kunderaas villkor skall vara 
drivande(good-bye reglerad arbetstid!), 
samleveranser som styrs upp via dataan-
vindande av bide kund som leverantOr. 
Mycket tal om click-to-delivery. Minga 
visioner fanns men alia hade i stort sett 
samma budskap: order via e-mail eller e 
-center via s i kallade call-center t i l l leve-
rans i vardagsrununet, dir postfbretaget 
skotte hela kedjan. The postman only 
comes twice?? 

Genomgiende var ocksi att s i gott som 
alia talare framforde 'Partnerskapet' som 
framgingsvig - oavsett vilken storlek p i 
fbretag man representerade. Exempelvis 
ansig nyzeelindska Posten att framging-
svigen bestir av att ha en stark vision 
som skall innehilla r i t t personer i led
ningen. Som bland annat (lyssna nu 
Bertil och Bo A.!!) skall komma frin 
golvet via en kraftfiill kompetensutvec-
kling for att bibehilla gmndlojaliteten i 
fbretaget. Partnerskap skall ske fbr noga 
utvalda delar, inte som total Ibsningar 
samt att man miste matcha engagemang 
och investeringar mot ordentliga riskbe-
dbmningar. Ja du, Grabe ... 

Vinna-vinna? 
Ett fbrmiddagsseminarium var intressant 
bland annat fbr att de olika postfbretagen 
inte bara presenterade sitt eget t ink utan 
ocksi debatterade de andras. Det de ver

kade vara bverens om var att standardise-
ring, full betalning fbr uppdrag, bkade 
hastighet i omloppet, nitverk, hbg tekno-
logi samt ett snabbare kassaflbde (cash
flow) i r det som giller fbr dagen. 

Tre av Europas stora, Tyska posten, 
Franska La Poste och engelska Royal 
Mail bredde ut sig om hur de via sina 
bvertag i olika linder varit hinsynsfuUa 
mot de mindre fbretagen. Tyska posten 
deklarerade att deras intemationella sats-
ning bara bkar: 1998 var satsningen 10%, 
1999 var den 14% och 2001 l i r den bli 
30%. Intemets utbyggnad p ig i r fbr fullt 
och har mycket hbg prioritet. Hybridpost 
i r p i ging, men fortfarande fmns ett stort 
beroende av fysiska brev. Aktieintroduk-
tion fbrbereds och satsningen frambver i r 
att bygga upp ett globalt distributionsnit 
med hbg kvalitet. 

Canadas och Nya Zeelands representan
ter kontrade med att framfbra nigot de 
kallade fbr Qirilskonceptet. Det gick ut p i 
att de mindre postfbretagen t i strategiska 
delar hoppar likt fjirilen mellan 'de stora' 
och samarbetar endast dir honungen 
fmns. Logistiskt i r satsningen "full fart i 
hela virlden" med tyngdpunkt p i - in i 
USA. NZ framfbrde att tyska posten 
talade vackert, men erfarenheten sade att 
de inte var intresserade av samarbete utan 
endast kbp fbr dominans. Om man inte 
tinker om och mera gir mot viima-vmna 
koncept reser sig samarbetsproblem fra
mbver. 

Kanada 
Canada framfbrde att revirtinkandet hin-
drat god utveckling av "track and trace" 
och oppnade dbrren fbr med Postar kon-

Siemens kompakta finstSllningsmaskin (dverst) octi Mannesmanns (f.d. Alcatel) 
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kurrerande fbretag som exempelvis Fed
Ex. Om vi inte skSrper oss nu och samar
betar med Internet satsnmgar i varje revir, 
sS bppnar vi dbrren fbr andra igen". "Vi 
efterlyser universellt samarbete i 'platt-
formar', vilket aven gbr oss konkurrens-
kraftiga enskilt". Tanzania framfbrde att 
om vi inte tillfredsstaller kunden blir 
kunden en trolig konkurrent. La Poste 
manade t i l l fbrsiktig haitomg och utvec
kling om vi inte vi l l skapa fler fiender an 
vanner med kunden i klam. Interaetsats-
ning och partnerskap borde vara 
framgSngsvagar istallet fbr revirvagar. 

Arbetare 
Siste talare av alia sista dagen var facklige 
representanten Derek Hodgson president 
Union Network Intemational (UNI). 
SEKO och andra kommunikationsfbrbund 
ingir i denna jattestora fackliga Intema
tional. Det var ocksi den fbrste talare som 
namnde att det fmns arbetare som inte 
bara servar maskiner utan hbr och hapna 
de tanker sjalvstandigt. De ar inte lyckliga 
bara en ny leksak satts in i produk-
tionshallen. De har sett alldeles fbr minga 
felkbp fbr att genast falla i trans bver en 
ny maskin. Arbetstagama fbrstir mer i n 
val att posten miste moderaiseras fbr att 
ligga i framkant men inte t i l l vilket pris 
som heist. Det giller inte bara att skapa 
goda fbrbindelser genom partnerskap 
mellan fbretag utan inte minst skapa goda 
fbrbindelser inom fbretagen genom re
spekt fbr de som utfbr jobben i fbretagen. 

Avrundning 
Detta var lite sprida reflektioner frin ett 
mycket intressant Post-Expo i Geneve. P i 
maskinsidan s i fanns det stora intresset p i 
fmstilhiingsmaskiner frin de fiesta dele
gater. £-post Ibsningar i alia former i r p i 
modet, Stefan Hargin (chef fbr ePP Sveri-
ge/red.) bbr se framtiden an med ett lyc-
kligt leende, satsningar l i r komma p i det 
omridet frambver - iven om Stuart Bax
ter lamnat rodret. 

Strategiska fommet gav vid handen att 
de "smi" postfbretagen bbrjar bppet visa 
sin irritation bver framfbrallt Tyska Pos
tens harjningar och att fler och fler talar 
om partnerskap och hybridpostlbsningar 
som irets fluga. Det kamrerskapitalistiska 
cash-flow tugget i r p i inging, m a o nir 
fler engelska termer, denna ging som 
behilhiing fbr vira ekonomigubbar och -
gummor. 

Utbver detta gjordes ett besbk p i en 

Schweizisk postterminal i Lausanne (se 
annan artikel). Jag hittade faktiskt ingen-
ting som de hade som vi borde ta hem ti l l 
oss i Sverige. Tvirtom, de hade mycket 
tunga lyft, ergonomiskt usla arbetsplatser 
och mycket personal som var i behov av 
bra gymnastikskor fbr att kunna springa 
fort tilhackligt. 

Femtiotimmars hemfarden i husbil fbr 

mina kamrater f i r nigon annan utveckla. 
Jag bevakade sista dagens seminarier och 
bvrig verksamhet t i l l det var slut fbr att 
sedan trSngas i ett flygplan hem, vissa 
smillar f i r man j u ta. 

Kenneth Petersson 

Kenneth Peterson kommer fran Malmotermi-
nalen och dr ledamot av foretagsradetr inom 
Brevs Riksnat 

Postens kassaservice 
• Nar krutroken lagt sig efter det senas
te briket om Postens framtida kassaser
vice finns det anledning att gbra en 
sammanfattning av de krav som ilagts 
Posten. 

Naringsminister Bjom Rosengren 
redogjorde i riksdagen den 17 oktober 
vad som galler: 

"Varsamt" 
• Fbrandrmgar i kontorsnatet ska ske 
varsamt och innebara en fbrbattrad ser
vice. Inga postkontor ska stangas fbrran 
det finns ett battre ahemativ ti l l dagens 
service p i plats. 
• Posten AB:s lantbrevbirarservice ska 
bibehillas. 
• Posten AB:s kontorsnat ska aven i 
fortsattningen vara rikstackande. 
• Tillgingen p i grandliggande kassaser
vice ska iven i fortsattningen vara lika 
omfattande som idag. 

I begreppet grundlaggande kassaservise 
ska, vid sidan av att betala rakningar, ta 
ut kontanter p i virdehandlingar samt att 
gbra insattningar och uttag med bank-
kort frin konton, aven utlandsbetalning-
ar och dagskassehantering ingi. (Riksda-
gens snabbprotokoll 2000/01:13) 

3000 servicestallen 
I ett senare inligg i riksdagsdebatten den 
17 oktober defmierade Rosengren vad 
som menas med "kontorsnatef. Posten 
har idag 1.800 servicestallen. Av dessa 
ar 900 postkontor i traditionell mening 
och 900 "post i butik" eller liknande. I 
Postens nya organisation ska det finnas 
3.000 servicestallen, varav minst ett i 
varje kommun ska vara ett postkontor 
som drivs i egen regi. 

Besluten och Ibftena s i hir lingt kan 
tolkas som att det i slutindan kommer att 

itersti drygt 300 "postkontor" (= ett per 
kommun plus nigra extra i storstadema) 
och ca 2.700 "servicestallen". 

vem betalar? 
Frigan ar som sagt vem som ska betala. 
Posten f i r idag 200 miljoner per i r fran 
staten fbr att skbta den rikstackande 
betakingsservicen. Rosengrens uttalan-
den kan tolkas som att dessa pengar 
kommer att utgi Sven i framtiden. De 
finns i alia fall budgeterade fbr 2001. 
Diremot har han aktat sig fbr att utlova 
mer pengar. Postens ledning har hittills 
sagt att Nordbanksaff^en ar en fbrlust. 
Eftersom denna fbrsvinner och den 
betalningsservice som bMr kvar ar av 
enklare slag och antalet "fiillservicekon-
tor" minskas kanske "Rest-Fbrsaljning" 
kan g i runt med de 200 miljoner som 
staten skjuter t i l l . 

Postpolitiskt 
Det kan t.o.m. vara s i att de senaste 
besluten om (till viss del) bibehillen 
kassaservice kan vara till fbrdel fbr det 
framtida Brev och Logistik-fbretag som ^ 
Grabes vision pekat ut. Aven detta 
" Visions-Posten" skulle j u ha flera tusen 
"servicestallen", vars kostnad helt skulle 
biras av brev- och logistikaffareraa. 
Installningen hos Grabe&SEKO ar att 
kassaservicen blir en belastning fbr 
dessa. ^ 

Fbratom det postpolitiskt riktiga i att 
behilla en rikstackande betalningsservi
ce - hansyn som man inte kan begara av 
en VD och tydligen inte heller av ledan
de fackliga fbretradare - kan den ocksi 
bli t i l l en ekonomisk fbrdel fbr - ursakta 
uttrycket - "rest-Posten"! 

Jan Ahman 
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InternationeUt 

Riddaren av ljusets skepnad och 
andra utrikes notiser 
• EU-kommisionaren Fritz 
Bolkestein presenterade i slutet 
av maj kommissionens fbrslag 
till nytt postdirektiv. I korthet 
innebar forslaget att brevmo
nopolet bibehdlls, men luckras 
upp ytterligare. Den nuvarande 
pris/viktgransen fbr brev pi 
350 g/hOgst 5 ginger normal-
portot sanks t i l l 50g/h6gst 2,5 
ginger normalportot. Pris- och 
viktgranseraa fbr direktreklam 
sinks i samma omfattning. 
Avgiende utrikes- och 
expressfbrsandelser slipps helt 
fria fbr konkurrens. 

oacceptabelt 
Reaktionema p i kommissio
nens fbrslag har inte l i t i t vinta 
p i sig. Representanter fbr 
franska och brittiska Posten 
samt talesmin fbr Europ, de 
europeiska postfbretagens sa-
marbetsorgan, uttalade sig ti l l 
en bbrjan kritiskt mot fbrsla-
get. Det gir fbr lingt och fbr 
snabbt; s i kan man samman-
fatta kritiken. "Fullstandigt 
oacceptabelt", sade exempel
vis den franske industriminis-
tem i ett uttalande. "Vinsterna 
forsvinner, det kommer inte att 
finnas nagra pengar att irtve-

sterafor", klagade en talesman 
for brittiska posten. De tyska 
rivama daremot, som hittills 
noggrant bevakat det egna mo-
nopolet och fbljt REIMS-avta-
len om remaiiing ti l l punkt och 
pricka, samtidigt som man lagt 
under sig bide det ena och det 
andra fbretaget i konkurrent-
landema, tycker att det bbrjar 
bli dags fbr avreglering. 
"Deutsche Post skulle varde-
satta en deadline for den full-
standiga avregleringen", sade 
presstalesmannen Martin Do-
pychai i ett uttalande fbr Pos
tal Technology. 

Ljusets riddare 
Och s i har vi d i till sist den 
verklige riddaren av ljusets 
skepnad, v i r egen Bbrge Os-
terhohn, vice VD i Posten AB. 
"Avregleringen ar vagen att 
vandra", siger han t i l l Postal 
Techology och fortsitter "det 
ar omojligt att behalla mono-
polet p.g.a. det stora antalet 
konkurrenter". V i r Bbrge -
med "g" - sig tidigt varifrin 
ljuset kom: "For oss var det 
uppenbart redan for 20 dr se
dan att vi inte kunde behalla 
monopolet p.g.a. hotel fran 
den nya teknologin", sager han 
i samma intervju. 
Sverige anvands som ett slag-

tra i diskussionema fbr och 
emot EU:s nya direktiv. Kom-
missionaren Bolkestein hanvi-
sar till Sverige som ett (lyckat) 
exempel p i att avregleringen 
inte alls forsimrar de nationel
la bolagens konkurrenskraft 
och/eller urholkar servicen t i l l 
medborgama. Kritikema i 
andra sidan, pistir bl.a. att det, 
enligt deras uppfattning, hbga 
svenska brevportot i r en fbljd 
av avregleringen. 

Svenska portot 
Om det svenska inrikesportot 
kan man saga flera saker. Fbr 
det fbrsta s i i r det inte alltid 
hbgre i n i motsvarande lander. 
Exempelvis Tyskland har ett 
hbgre porto (1 DM). Fbr det 
andra s i i r Sverige det enda 
land som har fiill moms p i 
portot. Fbr det tredje i r det 
uppenbart s i att privatkunder-
na har fi t t ett hbgre porto, och 
inte enbart p.g.a. momsen. 
Borttagandet av rabattmirkena 
(ett tag var det en skyldighet 
fbr Posten att tillhandahilla 
sidana) innebir en fbrdyring 
fbr den kategorin. 

De hbjda portona fbr privat-
kunder (och mindre fbretags-
kunder) ar ett resultat av om-
fbrdehiingspolitiken. "Avreg-
leringama" (avt.ex. postmark
naden) liksom skattepolitiken 
(t.ex. moms p i portot) i r bida 
uttryck fbr denna politik. 

Omsvangning 
Nigra minader senare liter det 
litet annorlunda, i alia fall om 
man ska tro Post-express. En
ligt tidningens sagesmin si har 
den brittiska regeringen svingt 
och tanker nu passa i frigan -
och drar darmed undan fbtter-
na fbr den kritik som den brit
tiska Posten fortfarande fram-
fbr. Aven den franska rege
ringen uppges nu ansluta sig 
t i l l kommissionens uppfatt
ning. 

Regeringens stalhingstagan-
de i Storbrittanien har vackt 
stor ilska hos fackfbreningar-
na. 

~ Det kommer att bli ett hel-
vetes brak om regeringen dnd-
rar uppfattning i den har fra
gan, vamar Derek Hodgson, 
som ar ordfbrande i CWU, 
som organiserar 160.000 pos-

En manniska bland maskinema. Posttemiinalen i Lausanne, 
Schweiz. AEG.s GSM och FSM. 
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tanstallda britter (Hodgson ar 
oclcsi ordfbrande i det intema
tionella postfacket, UNI-Pos-
tal). 

CWU hotar ocksi med att 
utlbsa en konflikt i London. 
Anledningen Sr att British Post 
tinker investera sammanlagt 
7,5 miljarder fbr att snabba p i 
automadseringen. Merparten 
ska satsas i Londonomridet, 
dar bl.a. en ny utrikesterminal 
ska byggas. CWU riknar med 
att 3.500 jobb kommer att fbr-
sviima de nirmaste tre iren. 
Man vamar fbr att det kommer 
att leda t i l l en fbrsimrad servi
ce i motsats t i l l Post Office, 
som hivdar att investeringaraa 
gbrs fbr att fbrbittra kvaliteten 
i London. Idag i r den betydligt 
lagre i n i bvriga landet. CWU 
hotar nu med strejk. 

Tappra hjaltar 
A andra sidan siger nu Deut
sche Post Vd att det i r ombj-
ligt att slippa brevmonopolet. 
"Om portot sanks med 10pfen
nig (=1 0%) skulle det utradera 
hela vinsten", pistir han. 

Det ar alltsi fram och tillbaka 
och stor vinda infor en ytterli
gare avreglering i de fiesta 
europeiska linder. Men t v i 
tappra hjiltar iterstir: Sverige 
och Holland. H i r stir bide 
regering, posten och fackets 
ledning (itminstone i Sverige) 
eniga bakom avregleringspoli-
tiken! 

superpost 
I takt med att marknadskriget 
skirps p i postmarknaden s i 

intensifieras ocksi spekulatio-
nema om vilka fbretag som i 

slutinden kommer att bverle-
va. 

~ I framtiden kommer det 
bara att finnas fyra super-
posts och den "sovande gigan-
ten" USPS (USA:s postforvalt-
ning) kommer inte att vara en 
av dem, spir TPG:s styrelse-
ordfbrande Ad Schweepbower 
i ett uttalande. 

Naturligtvis riknar han med 
att TPG (hollandska posten) 
ska vara en av de fyra; brittis
ka, franska och tyska posten de 
tre andra. 

Nu verkar det enligt min me
ning inte s i litet ljusblitt att s i 
lattvindigt rakna ut USPS. Att 
mbilla sig att det amerikanska 
kapitalintressena kommer att 
t i l l i ta exempelvis hollindskt 
kapital att ta fbr sig alltfbr 
mycket av den intemationella 
postmarknaden utan att USA 
reagerar verkar enfaldigt. Det 
i r i gmnden samma slags en-
fald som ledde ti l l att linder 
som Holland slbt upp bakom 
USA i det senaste kriget p i 
Balkan - som ytterst ocksi 
handlar om marknader. 

Sedan kan man dll sist ocksi 
undra bver vart Japan tog v i -
gen i hollandarens varld, Japan 
som har det nast stbrsta postfb-
retaget i varlden efter USPS! 

Jan Ahman 

Kallor: Postal Technology Inter
national, sept 2000 samt Post-ex
press nr 12-20/2000; SvD. 

An l<astas det i sSckringar! Lausannetenninalen, Sctiweiz. 

USA: 

Brak om sista milen 
• USA :s postverk, USPS, ar 
vSrldens utan jamforelse stbrs
ta postfbretag och darfbr hand
lar det alltid om stora tal overt-
here. USPS har hittills instal-
lerat 9.000 sorteringsmaskiner 
for smi/cS. I USA har Posten 
uppmuntrat avsandama att 
satta p i OCR-koden pa bre
ven. Det har lyckats s i pass 
bra, att drygt 50 procent av 
fbrsandelsema har OCR-kod 
redan nir de kommer in p i 
terminalema. Sakert bidrar det 
till att kodningsandelen ligger 
s i hbgt som drygt 90 procent 
p i smibreven - och d i handlar 
det om en kod anda ner p i 
avlamningsstalle. 73 procent 
av handskrivna brev kodas, 
vilket for oss an sa lange liter 
mycket. Man pistir t.ex att de 
handskrivna julkorten 1999 
kodades till 65 procent! 

Flnstallning 
Maskinell fmstallning genom
fors nu i stor skala, till en kost
nad av 2 miljarder dollar. Under 
ca 2 timmar sen natt/tidig mor
gon finstalls f.n. 100 miljoner 
smabrev maskinellt. 

Sammanlagt har maskininves-
teringama kostat 7 miljarder 
dollar. I augusti i i r beslOt sty
relsen for USPS att investera 
ytterligare 450 miljoner dollar 
for att uppgradera systemet. 

~ Bara omkring atta procent 
av de smabrev som vi tar emot 
dagligen hanleras manuellt -
men de star for halften av per-
sonalkostnaderna, sSger Willi
am Dowling fran USPS till tid-
ningen Post-express. 

- Manuell sortering kostar 
mer an 50 dollar per 1.000for
sandelser (smabrev), maskinell 
homering kostar en tiondel, 
tillagger han. 

inga SSM 
Nar systemet ar uppgraderat ska 
maskinema klara av forsandel
ser som ar 6,5 inch hoga och 0,5 
in tjocka och vager hogst 6 oz, 
vilket motsvarar ett C5-kuvert 
som ar 1,27 cm tjockt och vager 
max 170 gram. 

USA har inga storbrevsmaski
ner an, men planerar att infcira 
sad an a. 

Roda Siffror 
USA har - fomuftigt nog - an si 
lange monopolet kvar nor
mal breven. Trots det har USPS 
problem med ekonomin och 
beraknas i i r gora en fbriust pa 
drygt 3 miljarder kronor (om-
sattningen uppgir till 660 mi
ljarder!). De senaste sex iren' \ 
har USPS bokslut visat plus, 
men dessforinnan gick det sam
re. Bolaget dras dSrfor - trots 
avbetalningar under de goda 
iren - med en ackumulerad fbr
lust p i 35 miljarder kr. 

Brak om sista milen 
"Sista milen" ar f n. ettmodeord 
piden intemationella postmark
naden; vi karmer igen det Mn 
vira egna visionarer. I USA har 
det blivit brak om denna "sista 
mil", sedan USPS och FedEx 
tillkannagett att de planerar ett 
samarbete kring utdelningen av 
forsandelser, som det handlar 
om. USPS, amerikanska Posten, 
har ju en utdelningsorganisation 
som varje dag nhs de allra fiesta 
avlamningsstallena i hela USA, 
nigonting som FedEx och de 
andra kurirforetagen saknar. 
Tanken ar att USPS itar sig atl 
dela ut FedEx express- och lik
nande forsandelser p i de stallen 
dar FedEx budbilar har lig be-
laggning. I gengald fir USPS 
anvanda sig av FedEx enorma \
flygplansflotta for "mellanom-
ridestransporter" av sina 
express- och normalbrev. 

ojuste 
Problemetmed denna affSr ar att 
UPS, den stOrste konkurrenten 
till bade USPS och FedEx, anser 
det ojuste att ett av de privata 
kurirforetagen far anvanda sig 
av det statsagda och monopols-
kyddadeUSPS distributionsnat. 
...A andra sidan har UPS hittills 
inte varit sa intresserad. "Vi vill 
gdrna prata med UPS", sSger 
USPS chef, "men telefonen ar 
tyst", avslular han. 

Jan Ahman 
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Beslut om i-breven i december 
• I-brevsprojeJktet (dSr " i " stir fbr "iden-
titet") ar ett av de sex (eller ar det sju?) 
koncemprojekt som pSgSr f.n. Projektet, 
som leds av Elisabeth Kohnodin-Sand-
berg, ska lamna underlag for strategiska 
inriktningsbeslut t i l l Postens ledning den 
18 december. 
Projektet innehiller 11 delprojekt, men 

sammanfattningsvis kan man saga att det 
handlar om t v i saker. Dels om produk
tion, dar maskinell fmstalhiing av brev ar 
en tung del. Dels om affSrer, dar tanken ar 
att kunna salja olika tillaggstjanster med 
hjalp av de identiter (for adressenheter, 
kunder, fbrsandelser) som Brevs och 
Logistiks produktionssystem med sina 
enorma databaser numera ger mbjlighet 
t i l l . 

Liten del 
Vad galler affirema har projektet under 
viren genomfbrt marknadsundersokning-
ar fbr att f i en uppfattning om vad kun-
dema vi l l ha fbr tjinster - och vad de ar 
beredda att betala fbr dem. 

Vad produktionen betraffar s i i r den 
maskinella fmstilhiingen en del. "Bara en 
liten del", sager projektledaren Elisabeth 
Sandberg-Kohnodin, och understryker, 
om an skamtsamt: "Du far inte anvanda 
det ordet om hela projektet, da pratar jag 
inte mera med dig!". 
Hursomhelst s i kriver maskinell fmstall

ning databaser med exakta uppgifter om 
exempelvis alia landets avlamningsstallen 
- vilket i sin tur skapar fbmtsattningar fbr 
de affirer som projektet syflar t i l l . 

i-forsandelser 
Aven Logistik ingir numera i I-brevspro-
jektet s i istallet fbr \-brev sysslar projek
tet numera med l-fdrsandelser. 

Projektet sammanfattar nu sina under-
sbkningar i ett antal scenarier som verk-
stallande utskottet (VU) i Postens ledning 
tar stalhiing t i l l i december. V i f i r alltsi 
hi l la oss dl l tils tills dess innan v i vet 
nigot om den maskinella fmstalhiing, som 
trots allt - du f i r ursakta Elisabedi! - ar det 
som i dagslaget intresserar oss p i termina
lema alh-a mest! 

Jan Ahman 

Kommentar 1. Projektet har gjort studiebesOk i bl.a. 
Danmark, som antagligen Sr det land i Europa som 

kommit lilngst med finstallningsdelen. En intressant 
sak i sammanhanget Si att erfarenhetsutbyte mellan 
olika landers postforetag kommer att fbrsviras i takt 
med bolagiseringaroch privatiseringar. Danska Pos
ten ar fortfarande statsagt, men exempelvis Deuts
che Post bOijar privatiseringen i november i 4r. Vad 
har de sedan fbr intresse i att visa svenska Posten 
hur det g4r med deras fmstallning - eller motsvarig-
het till I-breven - nar de alltmer blir konkurrenter? 
Resultatet av den har utvecklingen blir antagligen 
att de olika postfbretagen hamnar an mer i maskin-
leverantOremas (kapitalens) v4ld. 

Kommentar 2. De ytor som under vJren frigOrs pS 

plan 3 p i Tomteboda Sr tankta att anvSnda fbr en 
ev. maskinell fmstallning och/eller S-positionssorte-
ring. Om nu fmstallnlngen ska ligga pi terminalema 
- det fmns, vilket framgir av artiklar p i annan plats 
i tidningen, olika modeller fbr var man lagger 
denna. Det blir ett beslut som tas i nasta steg. Till 
sist kan konstateras att Tomteboda ar en av de fi 
terminaler i Natet som har utrymme fbr nya maski
ner. 

LMS mer om I-brev och maslanell flnstallning 
i Kenneth Peterssons artkel fran Posteexpo 
2000. 

Maskinell flnstallning - en 
lagesrapport 
D3nm3rlC Introducerade maskinell 
fmstallning forra iret; jag rapporterade 
frin Kbpenhamn i Facktuellt nr 6/1999. 
Danskarna anvinder stora NEC-maski-
ner av "FSM-typ"(NBS-PC) med ca 600 
fack i fbrsta omgingen i finstallningen 
och Siemens GSM-maskinermed staplar 
i andra och sista omgingen. Milsatt-
ningen ar att 85 procent av smibreven 
ska finstallas i maskin, Dit har man annu 
inte nitt. Svirast ar det i omriden med 
stora flerfamiljshus och andra adressen
heter med minga underadresser som ska 
finstallas, t.ex. kontorshus. 
Videokodnlngen ar ocksi besvirhgare 

an fbrutsett. Enligt planema ska efter-
sandningama styras om i maskinema, 
men det har inte genomfbrts an. 

I Finland satsarmantill en bbrjan p i 
fmstallning i mindre skala p i Abotermi-
nalen. Vid vir t studiebesbk fbrrahbsten 
hade man just kort iging med en mindre 
NEC-maskin (CSBCS) med ca 40 fack. 
Finstallningen gbrs i t v i kbmingar. 

Enligt NEC: s representanter p i Postexpo 
2000 hade de nyligen silt en likadan 
maskin t i l l Portugal. 

Tyskland planerade ursprungligen 
att kbra iging med maskinell fmstallning 
i stor skala i slutet av forra iret. De 
fbrsta maskinema levererades i maj, men 
sedan blev det stopp, p.g.a. oenighet 
med facket, DPG. Vad motsattnmgama 

rbrde sig om lyckades vi inte fS nigon 
klarhet i under Postexpo 2000. Jag hop
pas kunna redogbra fbr det i ett kom-
mande nummer av Facktuellt. 

Drygt ett halvir fbrsenade bbrjade 
Deutsche Post med maskinell fuistall-
ning i September i ir. De 500 fbrsta 
maskinema ska vara levererade i novem
ber i i r . Sammanlagt har de kbpt ca 
1.500 maskiner frin Siemens. I Tys
kland placeras maskinema inte pi de 
stora sorteringsterminalema (83 st) utan 
pica 350 utdelningscentraler. De maski
ner som anvinds ar Siemens kompakta 
CLS. 

I Frankrike har man kort flnstall
ning ett par ir i Lyon. I ir installeras 20-
80 maskiner pi de stbrre terminalema. 

USA har redan kommit lingt med fms-
tallningen. De anvander Siemens CLS-
maskiner. Nu i r inte flnstallning i USA 
alltid lika mycket flnstallning som i 
exempelvis Danmark, utan man sorterar 
ut pa lidsamlingar och fastighetsboxar i 
hyreshusen. 

Japan har 20-30 stora sorteringster-
minaler. Finstallningen sker pi ca 200 
stbrre postkontor, man anvander NEC:s 
stora LSM (NBS-PC) ti l l det (=samraa 
maskin som danskarna valt i fbrsta le-
det). 
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Nya forhandlingar om 
iTP-pensionen 
• Var tjanstepension, ITP-P, galler 
for alia tillsvidareanstallda som har 
fyllt 28 ar och har en ordinarie arbets
tid som uppgar till minst 40 procent 
av heltidstjanstgoring. 
Det iimebar, a andra sidan, att pen-

sionsavtalet INTE galler for timans-
tallda. Avtalet galler INTE H E L L E R 
for den som ar tidsbegransat anstalld, 
oavsett anstallningsprocent. Tidsbeg
ransat anstallda omfattas av avtalet 
fbrst efter 12 manaders anstallning / 
en fdljd. 

Fdrmansbestamd 
Det fmns numera ett EU-direktiv som 
fbrbjuder skillnader av det har slaget 
vad galler sociala forminer. Mot den 
bakgrunden paborjar SAP och PTK 
(enligt SvD 26/9) den 6 oktober for
handlingar om justeringar i ITP-avta-
let. Eftersom vart pensionsavtal ar ett 
hangavavtal till PTK:s sa berors aven 
vi av dessa forhandlingar. 

Var tjanstepension ar vad man i 
fbrsakringssammanhang kallar for 
fdrmansbestamd. Det innebar att vi -
enkelt uttryckt - dr garanterade tio 
procent av slutlonen i tjanstepension. 
For arbetsgivaren innebar detta att han 
far betala den "premie" som behovs 
for att tacka de tio procent som vi ar 
garanterade. 

Avgiftsbestamd 
Vi har ocksa numera en kompletteran-
de tjanstepension, ITPK-P, som ar 
avgiftsbestamd. Enligt den betalar 
arbetsgivaren arligen en fast premie 
som motsvarar tva procent av lonen. 
Storleken pa min kompletterande 
pension den dag jag slutar min anstall
ning avgors helt av vardet pa den fond 
dar jag har pensionspengama placera-
de. 

Trenden pa arbetsmarknaden ar att 
ga over fran formansbestamda system 
till avgiftsbestamda. Tidigare i ar slot 
exempelvis LO avtal om ett helt nytt 

pensionssystem for den privata mark
naden, som innebar att hela tjanste-
pensionen grundas pa att arbetsgiva
ren betalar in en premie pa 3,5 pro-
cent. 

Fast premie 
For arbetsgivaren ar det, for det fors
ta, lockande med ett system dar pre-
mien ar fast och kostnaden latt att 
berakna - och dar marknaden sedan 
far bestamma vardet av den anstalldes 
pension. For det andra tror bade ar
betsgivare och fack - mot bakgrund av 
(fbrblindade av?) de senaste decenni-
emas exempellosa utveckling pa bor-
sen - att pensionema pa det har sattet 
kan bli hogre till en lagre kostnad. For 
det tredje, och det skalet ska sannerli-
gen inte underskattas, tjanar finanska-
pitalen stora pengar pa forvaltningen 
av alia de fonder, som blir resultatet 
av denna omlaggning. Till slut ar det 
kanske sa, att fondforvaltama ar de 
enda sakra vinnama pa att tjanstepen-
sionspremiema - men ocksa en stor 
del av det allmanna pensionssystemet 
genom premiepensionen - slapps fria 
pa fondmarknaden! 

dvergang 
Mot den har bakgrunden ar det inte 
konstigt att forhandlingama mellan 
PTK och SAF om andringar i ITP-
pensionen ocksa kan komma att galla 
en overgang till ett helt avgiftsbaserat 
system, liknande det LO redan slutit. 
Sadana forhandlingar pagick fram till 
for nagot ar sedan, men sprack i sluts-
kedet. 

Jan Ahman 

Nar parterna trdffades den 6 oktober 
bestamde man att trdffas igen i ma-
nadsskiftet oktober-november. Sa 
mycket mer kom inte utfran detforsta 
motet, enligt SvD 7/10. 

Stockholmstermina-
iernas dataforening 

dppen for dig som arbetar pa 
Arsta eller Tomteboda. 

Foreningen disponerar en 
valutrustad lokal pk 
plan 2Vz, Tomteboda. 

Medlemsavgift 50 kr/dr. 
Kontakt: Janis Rubulis, 

tel 070-515 85 16 
Hemsida: 

http://home.swipnet.se/stdf 

Tomtebodapostens 
konstforening 

5ppen for alia anstallda inom 
Posten i Sth. Utstailningsloka-

ier pi plan 5, Tomteboda. 
Medlemsavgift 150 kriir. Du 

sMtter in minst 100 kr/man pa 
ett konto hos fdreningen, som 

du sedan kdper konst fdr. 
Kontakt: Agnetha 

TSngmark, tel. 781 26 01 
Hemsida: 

httD://w1.875.telia.com/-
U87509607. 

Postens fotoklubb 

dppen fdr dig som postan-^ 
stand och fotointresserad. 
Fdreningen disponerar ett 

valutrustat mdrkrum pi plan 5 
pa Tomteboda 

Kontakt: Lennart Gagnefjord, 
tel 08-581 725 93 

Postens fiskeklubb 

Medlemsavgift 150 kriir 
Kontakt: Inge Nilsson, Tba-F 

tel 781 78 04 
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Ombyggnation pa Tomteboda 
• Grabe tSnkfer som bekant flytta in p i 
plan 5 och m&lsattamgen Sr att han ska 
vara pk plats t i l l sommaren 2001. 

Med anledning av detta har terminalled
ningen tillsammans med en arkitekt skis-
sat p§ Ibsningar for omkladningsrum och 
trSningslokalema. 
Fbrslaget ser i korthet ut s i hir: 

• Ovanpi Terminalkontoret byggs t v i 
omkladningsrum. 
• Styrketriningslokalen och M i Bra-
rummet lokaliseras t i l l de t v i pausrum-
men lings norra gavehi p i plan 3 och 
3'/2,altemativt t i l l Postikeriets gamla 
lokaler p i plan 1. 
• Omkladningsrum byggs dir det nu ar 
fbrrid, utbildarrum, sammantradesrum 
(Risunda), SEKO:s expedition samt hand-
laggarrum p i plan 3'/2 i norra och nordOs-
tra delen av huset (= inda fram t i l l datats-
tugan). Om styrketraningen och M i Bra 
liggs p i plan 1 kan lokalema iSngs norra 
gavehi istallet anvindas till sammantri-
des/inforum, altemativtomkladningsmm. 

Knuffas ner 
• SEKO:s expedition for klubben och 
sektion Stora flyttas. Arbetsgivaren vi l l 
knuffa ner oss t i l l plan I'A (dataforening-
ens nuvarande lokaler). 
• Datafbreningen fbreslis flytta t i l l datas-
tudions lokaler p i plan 3'/2 och integrera 
dessa datorer i sm verksamhet. 
• Sporthallen p i plan 5 rivs. Tillging t i l l 
sporthallen vid Polisskolan undersbks, 
men det i r i dagslaget hbgst osakert om 
det blir av. 
• Ingenting firms innu sagt om den bastu 
som idag finns p i plan 5, inte heller bver-
liggningsrummet och fotolabbet. 
• Centrala SEKO och ST som idag har 
lokaler p i plan 5 har erbjudits nya lokaler 
p i plan lYi (sbdra gavehi). Aven vi r t 
HSO har erbjudits lokaler dir. 
• Grabe & co tar bver aulan och ViP-
rummen p i plan 5. 
• Nar merparten av verksamheten flyttas 
ner t i l l sbdra delen behbvs stbrre pausu-
trymmen dir. Olika idder prbvas, bl.a. att 
gbra om sammantridesrummet p i 314 
(Haga) till pausrum. 

snabba ryck 
Fbrslagen ar nu ute p i remiss i huset och 
ska inom kort ha fbrevisats fbr samtliga 
lag. Synpunkter miste in snarast, eftersom 

det ar brittom om visioniren ska vara p i 
plats till halvirsskiftet. 

Det fmns f b. ocksi frigetecken kring 
bygget av det nya Huvudkontoret, bl.a. 
ni r det galler parkeringsplatseraa fbr 
produktionspersonalen. Den inhagnade 
parkeringen ska, enligt presentationen av 
det vinnande fbrslaget, tas bort. 

Protestlistor 
• Ombyggnadsplanema har skapat en 
oro i huset som hittills resulterat i t v i 
protestlistor. Den ena galler standarden 
p i de nya omkladningsruminen och 
sociala utrymmena. 

Den andra listan (som kommer frin 
Stora Brev och samlat 127 namn) ar 
kritisk mot Inprojektet och flytten av 
maskiner och Storas handsortering till 
sodra delen av huset. Det kommer att bli 
trangtoch bullrigt och otrivsamt, skriver 
man, och vamar for konsekvenserna nar 
all post ska tas upp och ner i A+B-his-
sama Hur ska tomgodset hanteras, firi-
gas. Och var ska ekonomiposten lagras? 

Passar tillbaka 
Skrivelsen skickades till bl.a. Bertil 
Nilsson och Bo Alerfelt, som fbredbm
ligt snabbt har svarat. De drar slutsatsen, 
efler att ha last brevet och kontaktat 
terminalchefen, att "kommun'tkationen 
och informationen kring Inprojektet inte 
har varit jullt tillfredsstallande". De 
redovisar det arbete som pigir inom 
ledningen for att fbrbattra kommunika-
tionen. 

Vad galler sjalva sakfrigan passar de 
tillbaka till "er terminalchef Peter Salo-
monsson, som lovat att hantera prohle-
met och se till att organisationen infor-
meras ordentligt om bakgrund, orsaker 
och hur man framgent avser att hantera 
situationen". 

Engagemang 
"Vi dr glada", avslutar de, "over det 
engagemang ni visar och inte minst er 
oro over att vi ska dventyra var kvalitet. 
Det ger oss en signal att vi har kompe-
tenta och duktiga medarbetare och det 
dr ett av fundamenten for att vi ska 
kunna halla stdllningarna och ge vara 
kunder hdsta mojliga service". 

Absolut krav 
Omdisponeringama av lokaler i huset 
mnebir i ena sidan att terminalens hyres-
kostnader kommer ner p i en rimligare 
n iv i . A andra sidan i r det ett lika sjalv
klart som absolut krav att det byggs nya 
omkladningsmm och sociala utrymmen 
med en bra standard. 

Tills sist kan man ocksi bnska sig att 
byggherrama visar respekt fbr det vackra 
hus som Tometbodaterminalen ar, enligt 
undertecknads uppfattning. Det nya kon
torshuset ger inte riktigt det intrycket. 

Jan Ahman 

Forts, fran sista sidan: 

Sista traffen med ganget 

Dag 2 besbkte vi Malmbterminalen, den nSst 
stbrsta i natet. De ar 919 anstallda: 340 heltida
re, 340 deltidare och 150-200 anstallda p i 4 
timmar/minad, bara mindagar, bara sbndagar, 
minadsskiflen osv. Si i Malmb firms det 
valdigt minga "volymanstallda". Terminalen 
ar byggd i ett plan och KSM, SSM, GSM och 
FSM stir alia bredvid varandra. Vi var dar mitt 
pi dagen d i det inte var produktion men en 
anstalld berattade om bullret och framfbrallt 
varmen frin alia maskiner "Man bbrjar passet 
normalt kladd och slutar passet i linne, varm 
och svettig". 

Man kan inta lita bli att dra paraller med 
Tomtebodas nya layout. Hur blir det hos oss?? 
Med varmen, med bullret? 

Det bar var som sagt var sista traffen i det 
kvinnliga natverket eftersom det var ett pro
jekt, men min fbrhoppning ar andi att vi 
kommer att fortsatta trSffas. Jag sjalv har inte 
varit med frin bbrjan men val de tre sista 
traffama. Den har formen av mbten,dar man 
traffas frin alia terminaler, ger si mycket, 
samtalen oss emellan att veta hur man har sin 
semmester fSrlagd i Sundsvall t.ex., veta hur 
lingt man kommit i lonerevisionen, och hur 
man resonerat, olika projekt, anstallningsfor-
mer osv osv. 

Pi arbetsgivarsidan har man samarbete mel
lan terminalema, varfbr inte vi ?? 
Varfbr bara tjejer di? 
Jag tror att det ar sSrskilt viktigt, annars 

tystnar minga av oss och i dessa sammanhang 
pratar aven de som normalt inte sager si myck
et 

Izabelle Westin 

Izabelle Westin Sr ledamot av Klubb Tom
tebodas octi Sektion Smis styrelser. 
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Kvinnliga Natverket 

Sista traffen med ganget? 
• Den sista traffen i det 
kvinnliga natverk, som fmns i 
Riksnatet, hOlls i MalmO 5-6 
oktober. Jag, som ar paniskt 
flygradd, §kte redan den 4:e 
och sk gjorde aven de tjejer 
som har lingt att ika. 

Nival, dag 1 tog sin bOrjan 
med fika och presentation. 
Gladjande nog fanns det en tjej 
fr in Karlstadsterminalen, An
na. Den enda terminal som 
inte har haft representation i r 
Uppsala. 

Arbetstiden 
Speciellt inbjuden var Pemilla 
Zetreus, nybliven partisekrete-
rare i vinsterpartiet, fbr att 
prata arbetstidsfbrkortning 
med oss. Hon gjorde en histo-
risk beskrivning, redogjorde 
fbr LO:s fbrslag om en p i sikt 
sjitte semestervecka, hur 
skrivningen i budgetuppgbrel-
sen ser ut. Och naturligtvis 
ocksi fbr vinsterpartiets tan
kar. Undersbkningar visar att 
vi arbetar mer idag i n fbr tio 
i r sedan. Inom industrm arbe
tar idag bara halften av alia 
anstallda (jamfbrt tio i r tillba
ka) men producerar fyra !! 
ginger s i mycket. Pemilla 
gjorde en personlig reflektion 
i friga om tid-mobil och e-
mail som skulle spara tid fbr 
oss alia - inte har jag fi t t den 
tiden! Istallet stressas jag fbr 
att jag miste kolla mailen och 
i r standigt nibar p i mobilen. 
Det var ninting som v i alia 
efterit pratade om, detta med 
tid, vem har f i t t mer tid?? 

Jag tror att vi alia i r bverens 
med Pemilla om att v i miste 
sinka arbetstiden fbr att ha tid 
till resten av livet-bam, fritid, 
andra intressen mm. Och att 

det miste ske lagstiftningsvi-
gen, att man indrar i arbets-
tidslagen fbr att sanka norma-
larbetstiden. 

Kdpenliamn 
P i eftermiddagen samma dag 
besbkte vi Kbpenhamn fbr att 
titta p i deras terminal. 

Kbpenhamns Postcenter i r 
statsagt och Posten i Danmark 
har en egen styrelse som ar 
utsedd av trafikministem. V i 
blev guidade av Lisbeth Mbl-
ler, ordfbrande i deras avdel
ning. Det ar 1100 anstallda i 
terminalen, de alha fiesta p i 
heltid. I terminalen p i killar-
planet faims personalens cy-
klar och hilar. De har 37-tim-
marsvecka, fem veckor plus 
tre dagars semester, Ibnen ar 
mellan l l l -115kr/t im. Dar 
ligger 75 procent av alia med
lemmar. OB-tillagget ar 18:09 
kr fbr nattjanstgbring och 
32:26 kr- fbr sbn- och helg-
dag. En tredjedel av all perso
nal arbetar natt och som kom-
pensation har de 34-timmars 
vecka. I Danmark fmns ingen 
motsvarighet t i l l v i r LAS; ans-
talhigsformema ser annorlun
da ut och facket har darmed en 
stark position men samtidigt 
en mycket svagare stalhiing. 

Afspadsering 
Terminalen bestir av valdigt 
minga viningsplan, det mesta 
sker manuellt och dirigenom 
ar det valdigt tyst nastan bver-
allt. En IRM finns men ingen 
GSM kopplad t i l l den, tmm-
man ar halften s i stor s i iven 
bar i r det fbrhillandevis tyst. 
Man f i r inte dricka p i arbetet, 
dock en bl t i l l fiiikosten!! Man 
f i r iven rbka bverallt utom i 

kodningsrummen och delar av 
uppsamlingssorteringen. I 
uppsamlingen arbetar man i 
lag, dar antalet timmar i laget 
finns uppsatta i anslutnmg t i l l 
lagets arbetsstalle. Timmaraa 
som laget skall ar i anslutiiing 
t i l l antalet i laget. Man skall 
gbra 1.100 brev/tunme och ar 
man 10 personer i laget x 
l.lOObrev/timme = 77.000 
Brev. Om laget istallet gbr 
88.000 brev s i f i r varje med-
lem i laget 1 timme ti l l sin ar-
betstidsbank och kan g i tidiga
re eller komma senare. Jag 
kanner spontant viss misstro 
t i l l detta system d i timmama 
bara kan anvindas vid ligtra-
fik. 

iza j 

fick 
sista] 
orde^ 

I uppsamlingen har man tid t i l l 
23.00.Oftast i r posten slut d i 
men inte alltid. - Har ni myck
et beordrad bvertid d i , frigar 
jag? ~ Ledningen beordrar 
bara en ging, fbr d i sitter vi 
oss. S i de gbr aldrig om det! 
Min friga kanns lite naiv, vi ar 
olika, heh klart. 

P i det bversta viningsplanet 
fmns sorteringsmaskineraa 
och kodningsmmmen. De har 
5-positionssortering d i r 
maskinen staller posten i 

gingordning till brevbararen. 
Har de fortfarande heltid d i , 

frigar jag? - Ja, men mycket 
stbrre distrikt, fler trappor att 
sprmga i . 

Kodningsicrav ^ 
Fbr det jobb som termmalen 
"tar bver" blir det fUrre brevba-
rere och fler trappor att spring-
a i fbr dem som ar kvar. ^ 

Deras kodning sludigen 
helt olik vir , deras kodnings-
rum stora och ljusa, bra belys-
nmg och ljus firgsittning. 
Uplights p i viggama och bra 
lysen i taket, kodningsbord 
som i r reglerbara och man kan 
vaxla mellan sittande och sti-
ende. De ar ocksi utformade 
p i ett helt aimat sitt, de kodar 
gatunamn, husnummer och 
box. Ibland ocksi postnum-
mer, 4-siffrig;t. Vira 1.800 Sr 
ingenting mot deras. Det fmns 
inget avtal men Posten i Dan
mark anvinder dessa normer 
fbr kodningen, 2.521 fbr poiT^ 
nummer och 2.400 fbr hus
nummer. 

Normalt tempo 
Det man slis av i termmar 
(fbrutom av all rbk) ar att tern-
pot i r normak, stamningen bra 
och n in stress ser i varje fall 
inte vi av. Kanske beror det p i 
att arbetsledningen inte finns 
p i golvet. Lisbeth sa att de 
hblls p i sina rum fbr att inte 
stbra personalen. Men i r sva-
ret s i enkelt?? 

Deras land ser annorlunda ut 
i n virt , man nir hela Danmark 
med lastbil. V i har andra tider 
att passa om breven skall kom
ma fram t i l l Sundsvall eller 
Arjeplog. 
Forts, foreg. sida: Kvinnliga.... 
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